


ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลอ่างศิลา
อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอางศิลา

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลอางศิลา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลอางศิลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลอางศิลาจึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,556,937.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 27,920,552.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,521,258.97 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 38,913,640.51 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 285,613.37 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 571,383.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 125,135.25 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 416,003.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 20,889.42 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,829.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,620,276.67 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,872,510.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,700.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 33,833,346.57 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 7,508,480.33 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,575,311.64 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,437,174.60 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,159,380.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,153,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,700.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 354,600.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลอางศิลา
อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 290,946.44 360,000.00 385,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

569,844.00 777,000.00 719,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 173,183.83 183,000.00 183,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

396,494.00 910,000.00 810,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,870.00 104,000.00 65,000.00

หมวดรายได้จากทุน 7,051.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,445,389.27 2,344,000.00 2,172,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,184,248.21 19,865,100.00 20,126,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,184,248.21 19,865,100.00 20,126,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,757,318.00 18,395,932.00 18,904,039.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,757,318.00 18,395,932.00 18,904,039.00

รวม 37,386,955.48 40,605,032.00 41,202,639.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,384,676.66 9,001,462.00 7,799,272.00

งบบุคลากร 11,220,294.36 14,228,940.00 14,860,630.00

งบดําเนินงาน 10,499,575.29 12,857,130.00 13,034,437.00

งบลงทุน 1,605,400.00 2,002,500.00 3,154,300.00

งบเงินอุดหนุน 2,183,000.00 2,515,000.00 2,354,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,892,946.31 40,605,032.00 41,202,639.00

รวม 32,892,946.31 40,605,032.00 41,202,639.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,053,481

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,259,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,492,276

แผนงานสาธารณสุข 2,266,840

แผนงานเคหะและชุมชน 5,508,450

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 790,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 505,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,488,600

แผนงานการพาณิชย์ 1,039,720

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,799,272

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,202,639



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,995,760 1,408,500 8,404,260
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,371,120 1,408,500 5,779,620

งบดําเนินงาน 2,151,700 2,281,321 4,433,021
    ค่าตอบแทน 184,000 118,000 302,000

    ค่าใช้สอย 1,120,700 893,321 2,014,021

    ค่าวัสดุ 0 1,270,000 1,270,000

    ค่าสาธารณูปโภค 847,000 0 847,000

งบลงทุน 160,400 55,800 216,200
    ค่าครุภัณฑ์ 160,400 55,800 216,200

                              รวม 9,307,860 3,745,621 13,053,481

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 1,042,000 207,000 1,249,000
    ค่าตอบแทน 0 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 912,000 77,000 989,000

    ค่าวัสดุ 130,000 0 130,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                              รวม 1,052,000 207,000 1,259,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 934,420 1,236,540 2,170,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 934,420 1,236,540 2,170,960

งบดําเนินงาน 527,000 1,763,416 2,290,416
    ค่าตอบแทน 57,000 0 57,000

    ค่าใช้สอย 470,000 289,420 759,420

    ค่าวัสดุ 0 1,473,996 1,473,996

งบลงทุน 6,900 0 6,900
    ค่าครุภัณฑ์ 6,900 0 6,900

งบเงินอุดหนุน 0 2,024,000 2,024,000
    เงินอุดหนุน 0 2,024,000 2,024,000

                              รวม 1,468,320 5,023,956 6,492,276

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,257,840 0 1,257,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,257,840 0 1,257,840

งบดําเนินงาน 406,000 483,000 889,000
    ค่าตอบแทน 46,000 168,000 214,000

    ค่าใช้สอย 180,000 225,000 405,000

    ค่าวัสดุ 180,000 90,000 270,000

งบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 0 120,000 120,000

                              รวม 1,663,840 603,000 2,266,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,976,850 0 0 1,976,850
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,976,850 0 0 1,976,850

งบดําเนินงาน 1,331,000 200,000 1,380,000 2,911,000
    ค่าตอบแทน 51,000 0 0 51,000

    ค่าใช้สอย 850,000 0 1,330,000 2,180,000

    ค่าวัสดุ 430,000 200,000 50,000 680,000

งบลงทุน 164,300 0 256,300 420,600
    ค่าครุภัณฑ์ 164,300 0 187,500 351,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 68,800 68,800

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

                              รวม 3,472,150 400,000 1,636,300 5,508,450

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 573,000 0 573,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 573,000 0 573,000

งบดําเนินงาน 40,000 155,000 195,000
    ค่าใช้สอย 40,000 155,000 195,000

งบลงทุน 22,000 0 22,000
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 22,000

                              รวม 635,000 155,000 790,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 120,000 335,000 505,000
    ค่าใช้สอย 50,000 120,000 335,000 505,000

                              รวม 50,000 120,000 335,000 505,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,488,600 2,488,600
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,488,600 2,488,600

                              รวม 2,488,600 2,488,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 477,720 477,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 477,720 477,720

งบดําเนินงาน 562,000 562,000
    ค่าใช้สอย 262,000 262,000

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

                              รวม 1,039,720 1,039,720
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,799,272 7,799,272
    งบกลาง 7,799,272 7,799,272

                              รวม 7,799,272 7,799,272

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 8/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,995,760 1,408,500 8,404,260
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,371,120 1,408,500 5,779,620

งบดําเนินงาน 2,151,700 2,281,321 4,433,021
    ค่าตอบแทน 184,000 118,000 302,000

    ค่าใช้สอย 1,120,700 893,321 2,014,021

    ค่าวัสดุ 0 1,270,000 1,270,000

    ค่าสาธารณูปโภค 847,000 0 847,000

งบลงทุน 160,400 55,800 216,200
    ค่าครุภัณฑ์ 160,400 55,800 216,200

                              รวม 9,307,860 3,745,621 13,053,481

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 1,042,000 207,000 1,249,000
    ค่าตอบแทน 0 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 912,000 77,000 989,000

    ค่าวัสดุ 130,000 0 130,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                              รวม 1,052,000 207,000 1,259,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 934,420 1,236,540 2,170,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 934,420 1,236,540 2,170,960

งบดําเนินงาน 527,000 1,763,416 2,290,416
    ค่าตอบแทน 57,000 0 57,000

    ค่าใช้สอย 470,000 289,420 759,420

    ค่าวัสดุ 0 1,473,996 1,473,996

งบลงทุน 6,900 0 6,900
    ค่าครุภัณฑ์ 6,900 0 6,900

งบเงินอุดหนุน 0 2,024,000 2,024,000
    เงินอุดหนุน 0 2,024,000 2,024,000

                              รวม 1,468,320 5,023,956 6,492,276

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,257,840 0 1,257,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,257,840 0 1,257,840

งบดําเนินงาน 406,000 483,000 889,000
    ค่าตอบแทน 46,000 168,000 214,000

    ค่าใช้สอย 180,000 225,000 405,000

    ค่าวัสดุ 180,000 90,000 270,000

งบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 0 120,000 120,000

                              รวม 1,663,840 603,000 2,266,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,976,850 0 0 1,976,850
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,976,850 0 0 1,976,850

งบดําเนินงาน 1,331,000 200,000 1,380,000 2,911,000
    ค่าตอบแทน 51,000 0 0 51,000

    ค่าใช้สอย 850,000 0 1,330,000 2,180,000

    ค่าวัสดุ 430,000 200,000 50,000 680,000

งบลงทุน 164,300 0 256,300 420,600
    ค่าครุภัณฑ์ 164,300 0 187,500 351,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 68,800 68,800

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

                              รวม 3,472,150 400,000 1,636,300 5,508,450

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 573,000 0 573,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 573,000 0 573,000

งบดําเนินงาน 40,000 155,000 195,000
    ค่าใช้สอย 40,000 155,000 195,000

งบลงทุน 22,000 0 22,000
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 22,000

                              รวม 635,000 155,000 790,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 120,000 335,000 505,000
    ค่าใช้สอย 50,000 120,000 335,000 505,000

                              รวม 50,000 120,000 335,000 505,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,488,600 2,488,600
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,488,600 2,488,600

                              รวม 2,488,600 2,488,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 477,720 477,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 477,720 477,720

งบดําเนินงาน 562,000 562,000
    ค่าใช้สอย 262,000 262,000

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

                              รวม 1,039,720 1,039,720
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,799,272 7,799,272
    งบกลาง 7,799,272 7,799,272

                              รวม 7,799,272 7,799,272

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 8/8



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลอางศิลา
อําเภอ พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 335,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 184,130.71 208,640.46 236,547.13 300,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 5,495.22 5,535.31 5,283.31 6,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 27,008.00 43,091.00 49,116.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 1,660.00 0.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 218,293.93 257,266.77 290,946.44 360,000.00 385,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว์ 1,770.00 0.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,600.00 2,300.00 2,602.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 60,000.00 16.67 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 1,800.00 1,800.00 1,800.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

1,600.00 1,300.00 5,150.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

270.00 190.00 140.00 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:57:13 หน้า : 1/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 240.00 120.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมการแพทย์ 223,100.00 303,200.00 309,100.00 350,000.00 -14.29 % 300,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 310.00 1,270.00 650.00 1,500.00 -26.67 % 1,100.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 50,720.00 66,650.00 65,930.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,200.00 2,800.00 2,500.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 6,145.00 200.00 7,000.00 -85.71 % 1,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

31,600.00 23,300.00 20,900.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

16,000.00 20,500.00 14,000.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 102,560.00 118,990.00 142,380.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,808.00 1,701.00 2,182.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,975.00 2,585.00 1,710.00 3,000.00 -16.67 % 2,500.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 400.00 500.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 440,979.00 553,251.00 569,844.00 777,000.00 719,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 87,565.00 67,890.00 83,745.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ดอกเบี้ย 41,914.05 82,639.89 89,438.83 83,000.00 0.00 % 83,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 129,479.05 150,529.89 173,183.83 183,000.00 183,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 418,900.00 411,912.00 390,934.00 900,000.00 -11.11 % 800,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 7,120.00 6,380.00 5,560.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 426,020.00 418,292.00 396,494.00 910,000.00 810,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     คาจําหนายแบบพิมพ์และคําร้อง 180.00 214.00 370.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 28.00 24.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,500.00 1,500.00 7,500.00 2,000.00 550.00 % 13,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,708.00 1,738.00 7,870.00 104,000.00 65,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 7,051.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 7,051.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 536,804.97 368,178.19 314,900.62 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,808,891.48 14,140,947.95 14,485,782.69 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,338,165.09 1,295,605.49 1,388,064.06 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 41,030.56 42,019.53 45,121.45 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีสุรา 680,907.86 685,754.41 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,464,638.42 1,652,587.39 2,651,244.30 2,400,000.00 12.50 % 2,700,000.00
     คาภาคหลวงแร 23,825.14 28,005.29 19,446.97 30,000.00 -16.67 % 25,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 23,303.19 21,414.39 27,021.92 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

295,634.00 192,916.00 251,929.00 334,100.00 -10.21 % 300,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 465.60 523.80 737.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,213,666.31 18,427,952.44 19,184,248.21 19,865,100.00 20,126,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

10,151,784.00 16,385,520.00 16,757,318.00 18,395,932.00 2.76 % 18,904,039.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,151,784.00 16,385,520.00 16,757,318.00 18,395,932.00 18,904,039.00
รวมทุกหมวด 29,581,930.29 36,194,550.10 37,386,955.48 40,605,032.00 41,202,639.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลอางศิลา

อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,202,639   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 385,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 335,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 719,600 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 70,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 6,000 บาท

คาธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,100 บาท

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 70,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 35,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 200,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,500 บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 183,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 100,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 83,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 810,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 800,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 65,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

คาจําหนายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 13,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,126,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,700,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 25,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 300,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,904,039 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 18,904,039 บาท

1.เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
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โอน    จํานวน  6,753,911  บาท

2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว  คาเครื่องแบบนักเรียน  คาหนังสือ
เรียน  คาอุปกรณ์การเรียน  และคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)    จํานวน  209,420  บาท

3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย   จํานวน  141,799  บาท

4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัย   จํานวน  362,600  บาท

5.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา   จํานวน  969,598  บาท

6.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา   จํานวน  2,024,000  บาท

7.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    - เงินเดือน  คาตอบแทน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  และ
สวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  พนักงานจ้างผู้ดูแล
เด็ก    จํานวน  1,246,911  บาท

8.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ)    จํานวน  2,102,400  บาท

9.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้ด้อยโอกาส  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์)    จํานวน  30,000  บาท

10.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ  (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
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อายุ)    จํานวน  4,760,400  บาท

11.เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณธาน  ศาสตรจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี    จํานวน  5,000  บาท

12.เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณธาน  ศาสตร
จารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี    จํานวน  30,000  บาท

13.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข    จํานวน  100,000  บาท

14.เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น    จํานวน  168,000  บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720.00 198,720.00 197,652.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640.00 2,623,572.00 2,624,640.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,883,793.00 2,137,500.00 2,110,373.98 2,470,320.00 4.85 % 2,590,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 5,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลอางศิลา
อําเภอพิบูลมังสาหาร    จังหวัดอุบลราชธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 269,716.66 306,000.00 259,863.42 278,000.00 -9.35 % 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 171,630.00 179,940.00 190,500.00 201,660.00 8.24 % 218,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,127,740.00 1,151,400.00 1,180,850.00 1,242,240.00 1.55 % 1,261,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 75,480.00 57,000.00 37,845.00 51,840.00 -4.98 % 49,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,533,909.66 3,831,840.00 3,779,432.40 4,244,060.00 4,371,120
รวมงบบุคลากร 6,158,549.66 6,456,480.00 6,403,004.40 6,868,700.00 6,995,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 64,600.00 48,000.00 48,000.00 104,000.00 0 % 104,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800.00 4,800.00 22,300.00 38,000.00 57.89 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 69,400.00 52,800.00 70,300.00 162,000.00 184,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 101,262.00 171,666.00 58,184.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 153,700

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 123,352.00 -100 % 0

จ้างเหมาจัดทําระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอ
นิคส (e-office)

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 102,385.00 65,125.00 59,487.00 100,000.00 -25 % 75,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 96,601.56 231,132.56 86,212.00 200,000.00 -25 % 150,000

โครงการคาชดใช้ความเสียหายหรือคาสิน
ไหมทดแทน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -70 % 30,000

โครงการคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 120,000.00 233.33 % 400,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี  และราชพิธีตางๆ 0.00 0.00 271,353.36 0.00 0 % 0

โครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ

0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขต
เทศบาลตําบลอางศิลา

12,005.00 18,115.00 10,108.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการรวมพลังแหงความภักดี เพื่อถวาย
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
รัชการที่ 9

0.00 7,735.00 0.00 0.00 0 % 0

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

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสงเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ
งานราชพิธีตางๆ(โครงการเทศบาลตําบลอาง
ศิลา รวมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 15,150.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในองคกร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลอางศิลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และคณะผู้
บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
ใน/นอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 179,988.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลใน / นอก  
ราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง  พัฒนา
ชุมชน  สูการพัฒนาท้องถิ่น  ตามแนวพระ
ราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000
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โครงการอบรมให้ความรู้การปองกันผล
ประโยชนทับซ้อนแกผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง  ของเทศบาลตําบลอางศิลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การปองกันผล
ประโยชนทับซ้อนแกผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง ของเทศบาลตําบลอางศิลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 312,253.56 508,923.56 665,332.36 930,352.00 1,120,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 794,340.83 631,865.24 680,944.01 898,820.00 -16.56 % 750,000

คาบริการโทรศัพท 97,420.29 93,059.56 100,799.15 90,000.00 -22.22 % 70,000

คาบริการไปรษณีย 5,525.00 4,080.00 5,113.00 14,000.00 -50 % 7,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,950.00 1,450.00 1,450.00 2,000.00 900 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 906,236.12 730,454.80 788,306.16 1,004,820.00 847,000
รวมงบดําเนินงาน 1,287,889.68 1,292,178.36 1,523,938.52 2,097,172.00 2,151,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโชคได้ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อชุดรับแขก 0.00 0.00 75,600.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 64,800.00 50 % 97,200

จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

จัดซื้อโตะ 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ความ
ละเอียด XGA 1024x468 

0.00 0.00 33,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อจอมอเตอรไฟฟา 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน LED 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น  จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 4,700.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เย็น 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1

0.00 0.00 21,900.00 44,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 *

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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จัดซื้อเครื่องชนิดเลเซอร  หรือ LED  ขาวดํา  
(18 หน้า/นาที) 

0.00 0.00 6,400.00 6,600.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 8,400.00 8,600.00 -50 % 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 

0.00 0.00 18,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 295,400.00 129,000.00 160,400
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 295,400.00 129,000.00 160,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 78,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 78,900.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 78,900.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,525,339.34 7,748,658.36 8,222,342.92 9,094,872.00 9,307,860
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 495,150.90 491,340.00 528,360.00 612,120.00 120.3 % 1,348,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 35.64 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 13,500.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 508,686.54 509,340.00 546,360.00 672,120.00 1,408,500
รวมงบบุคลากร 508,686.54 509,340.00 546,360.00 672,120.00 1,408,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,000 % 55,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,480.00 0.00 4,800.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 15,480.00 0.00 4,800.00 88,000.00 118,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 284,600.66 358,345.00 459,977.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 55,000.00 1,033.31 % 623,321

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 0.00 0.00 0.00 124,000.00 -100 % 0
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คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 94,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 0.00 0.00 0.00 94,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0.00 0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,326.00 70,593.12 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 92,400.00 105,000.00 -57.14 % 45,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชนในการชําระภาษีและออกหนวย
บริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่สร้างจิตใต้
สํานึกในการชําระภาษีท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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โครงการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
ในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (e-LAAS)

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน-การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร 
(e-LAAS)

22,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 122,650.00 176,980.00 267,883.14 140,000.00 42.86 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 444,876.66 605,918.12 820,260.14 950,000.00 893,321
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 629,790.00 754,879.00 514,185.00 645,000.00 -76.74 % 150,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 62,902.20 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 531,537.00 529,945.00 417,243.00 675,000.00 -74.81 % 170,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 145,345.96 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 94,430.00 289,872.70 281,978.00 495,000.00 -69.7 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 374,162.40 390,366.70 442,528.67 470,000.00 6.38 % 500,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 88,420.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 221,170.00 304,880.00 180,050.00 455,000.00 -78.02 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 604,980.00 570,000.00 528,280.00 515,000.00 -70.87 % 150,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 2,456,069.40 2,839,943.40 2,660,932.83 3,265,000.00 1,270,000
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รวมงบดําเนินงาน 2,916,426.06 3,445,861.52 3,485,992.97 4,303,000.00 2,281,321
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโชค
ได้

0.00 0.00 12,000.00 3,500.00 0 % 3,500

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโชค
ได้ (สําหรับกองชาง)     จํานวน  1  ตัว ตัว
ละ 2,500  บาท

2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโชค
ได้ (สําหรับสํานักปลัด)   จํานวน  1  ตัว ตัว
ละ 2,500  บาท

2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางไมปรับ
โชค (สําหรับกองชาง)  จํานวน 6 ตัว ตัวละ 
1,900  บาท

11,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางไมปรับ
โชค (สําหรับสํานักปลัด)   จํานวน  4  ตัว 
ตัวละ 1,900 บาท

7,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 64,800.00 -100 % 0
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จัดซื้อเคารเตอรประชาสัมพันธ ขนาด 
0.75x200x90 ซ.ม  จํานวน 1 ตัว  ตัวละ  
9,500  บาท

9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

จัดซื้อโตะ 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0 % 7,000

จัดซื้อโตะหมูบูชา 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0 % 8,500

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อคูลเลอร ถังต้มน้ําร้อนไฟฟา 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 *

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ Ink Tank Printer

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,300 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
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คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพรางไมน้อยกวา 18 
หน้าตอนาที (ppm)
3. มีหนวยความจํา (Memory) ไมน้อยกวา 
8 MB
4. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 หรือดีกวา  จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
5. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal  และ 
Custom โดยถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 
150 แผน
(จัดหาตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 210)

0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(Ink Tank Printer)
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank 
Printer) 
จํานวน   1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท 
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โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
1. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
1,200X1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที(ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพรางสีไมน้อยกวา 
10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพตอ
นาที(ipm)
5. มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 
1 ชอง
6. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal 
และ Custom โดยถาดใสกระดาษไมน้อย
กวา 50 แผน
(จัดหาตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 210)

0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,500.00 5,000.00 19,400.00 111,300.00 55,800
รวมงบลงทุน 38,500.00 5,000.00 19,400.00 111,300.00 55,800

รวมงานบริหารงานคลัง 3,463,612.60 3,960,201.52 4,051,752.97 5,086,420.00 3,745,621
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,988,951.94 11,708,859.88 12,274,095.89 14,181,292.00 13,053,481

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 70,255.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 121,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 9,516.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 200,771.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 200,771.00 0.00 0.00 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 24,320.00 794,925.00 711,260.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 40,200.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ พนักงานดับเพลิงและขับรถ
บรรทุกน้ําดับเพลิง

0.00 0.00 0.00 864,000.00 5.56 % 912,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 77,120.00 794,925.00 711,260.00 970,200.00 912,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 130,000
รวมงบดําเนินงาน 77,120.00 794,925.00 711,260.00 1,120,200.00 1,042,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 277,891.00 794,925.00 711,260.00 1,150,200.00 1,052,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 47,100.00 60,000.00 116.67 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 47,100.00 60,000.00 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน 
เทศกาลปีใหม

30,000.00 15,600.00 1,092.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน 
เทศกาลสงกรานต

11,580.00 16,400.00 13,054.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวน 
อปพร.ในเขตเทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการวันตอต้านยาเสพติดโลก 5,650.00 7,350.00 3,387.00 7,000.00 0 % 7,000

โครงการอบรมปองกันยาเสพติดในโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

0.00 0.00 14,978.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมปองกันอัคคีภัยในโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปองกัน
อัคคีภัยในโรงเรียน

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

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปองกัน
อัคคีภัยภายในชุมชน

0.00 22,785.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจร
และรณรงคสวมหมวกนิรภัย

0.00 4,080.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจร
และรณรงคสวมหมวกนิรภัย จํานวน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวนงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 47,230.00 66,215.00 42,511.00 39,000.00 77,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 47,230.00 70,715.00 89,611.00 99,000.00 207,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 47,230.00 70,715.00 89,611.00 99,000.00 207,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 325,121.00 865,640.00 800,871.00 1,249,200.00 1,259,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 296,222.87 237,300.00 246,840.00 307,580.00 134.59 % 721,560

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 194,450.00 154,800.00 159,480.00 167,520.00 1.99 % 170,860

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 25,193.00 4,620.00 0.00 4,620.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 522,865.87 396,720.00 406,320.00 521,720.00 934,420
รวมงบบุคลากร 522,865.87 396,720.00 406,320.00 521,720.00 934,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 6,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 6,000.00 0.00 0.00 57,000.00 57,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 189,000.00 204,290.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0.00 0.00 0.00 236,000.00 1.69 % 240,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยนักวิชาการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 40,705.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 14,240.00 32,300.00 45,000.00 44.44 % 65,000

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 40,705.00 213,240.00 236,590.00 291,000.00 470,000
รวมงบดําเนินงาน 46,705.00 213,240.00 236,590.00 348,000.00 527,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,900
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 6,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 569,570.87 609,960.00 642,910.00 869,720.00 1,468,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 768,240.00 771,390.00 902,880.00 4.68 % 945,120

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 17,500.00 84,000.00 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 218,520.00 191,760.00 200,280.00 3.57 % 207,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 986,760.00 980,650.00 1,187,160.00 1,236,540
รวมงบบุคลากร 0.00 986,760.00 980,650.00 1,187,160.00 1,236,540

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 40,000.00 0.00 48,560.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงซาติ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปองกันเด็กจมน้ํา 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 125,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

399,500.00 608,200.00 593,400.00 677,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ( 
ศพด. )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 83,620

รวมค่าใช้สอย 439,500.00 628,200.00 641,960.00 772,000.00 289,420
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,226,121.26 1,253,467.80 1,237,202.20 1,230,086.00 -9.65 % 1,111,396

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 362,600

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

รวมค่าวัสดุ 1,236,121.26 1,255,717.80 1,237,202.20 1,230,086.00 1,473,996
รวมงบดําเนินงาน 1,675,621.26 1,883,917.80 1,879,162.20 2,002,086.00 1,763,416
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,046,000.00 2,084,000.00 2,083,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กประถมศึกษา

0.00 0.00 0.00 2,080,000.00 -2.69 % 2,024,000

รวมเงินอุดหนุน 2,046,000.00 2,084,000.00 2,083,000.00 2,080,000.00 2,024,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,046,000.00 2,084,000.00 2,083,000.00 2,080,000.00 2,024,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,721,621.26 4,954,677.80 5,042,812.20 5,269,246.00 5,023,956
รวมแผนงานการศึกษา 4,291,192.13 5,564,637.80 5,685,722.20 6,138,966.00 6,492,276

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 453,424.00 462,360.00 484,979.96 546,140.00 82.02 % 994,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 174,900.00 186,960.00 194,220.00 205,380.00 7.98 % 221,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,200,613.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 132,290.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,961,227.00 649,320.00 679,199.96 793,520.00 1,257,840
รวมงบบุคลากร 2,961,227.00 649,320.00 679,199.96 793,520.00 1,257,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,100.00 0.00 3,200.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 6,100.00 0.00 3,200.00 41,000.00 46,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 10,600.00 45,000.00 -11.11 % 40,000

โครงการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนว
ทางประชารัฐ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

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

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

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

โครงการปรับปรุงตลาดสดนาซื้อ 11,210.00 0.00 2,719.00 10,000.00 200 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งาน พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ด้านเศรษกิจของชุมชน ด้าน
สาธารณสุข ด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
เทศบาลตําบลอางศิลา อาสาสมัครสาธารณ
สุข (อสม.) ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง เทศบาลตําบลอางศิลา

0.00 154,420.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงครักษาความสะอาดชุมชน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

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

โครงการอําเภอใสสะอาด 0.00 0.00 8,950.00 10,000.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 31,210.00 194,420.00 22,269.00 85,000.00 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 57,130.00 53,375.00 0.00 100,000.00 80 % 180,000

รวมค่าวัสดุ 57,130.00 53,375.00 0.00 100,000.00 180,000
รวมงบดําเนินงาน 94,440.00 247,795.00 25,469.00 226,000.00 406,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโชค 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
                           

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,500.00 0.00 28,900.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 7,500.00 0.00 28,900.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,055,667.00 904,615.00 804,668.96 1,048,420.00 1,663,840

วันที่พิมพ : 16/7/2563  13:58 หน้า : 26/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 168,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 287,256.00 401,258.00 467,860.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ  (พนักงานขับรถ
ฉุกเฉิน  1669)

0.00 0.00 0.00 514,000.00 -66.93 % 170,000

จ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ “ ประเทศไทย  ไร้ขยะ ” ตามแนว
ทางประชารัฐ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการ อสม.รักสุขภาพประชาชน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการกิจกรรม  5ส  ในสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศบาลหวงใยใสใจสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 19,985.00 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งาน พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ด้าน
สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหารสมาชิกสภา ข้าราชและพนักงาน
เทศบาลตําบลอางศิลา อาสาสมัครสาธารณ
สุข        (อสม.) ผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เทศบาลตําบลอางศิลา

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทยฉุกเฉินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการสงเสริมและพัฒนายกระดับตลาด
ให้มีมาตรฐานสะอาด และปลอดภัย รวมทั้ง
แนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ  และตั้งครรภไมพร้อมกอนวัย
อันควรในกลุมวัยรุน

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการ
มีเพศสัมพันธและตั้งครรภไมพร้อมกอนวัย
อันควรในกลุมวัยรุน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 287,256.00 401,258.00 507,845.00 794,000.00 225,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 100 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 90,000
รวมงบดําเนินงาน 287,256.00 401,258.00 507,845.00 824,000.00 483,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 74,588.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการขยะแลกอุปกรณการเรียน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 112,088.00 0.00 0.00 205,000.00 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 112,088.00 0.00 0.00 205,000.00 120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 399,344.00 401,258.00 507,845.00 1,029,000.00 603,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,455,011.00 1,305,873.00 1,312,513.96 2,077,420.00 2,266,840
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 911,905.00 1,097,700.00 1,167,540.00 1,111,120.00 28.25 % 1,425,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 7,110.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 14,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 441,720.00 455,040.00 471,960.00 491,040.00 3.82 % 509,790

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,540.00 23,220.00 6,300.00 6,300.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,411,275.00 1,617,960.00 1,687,800.00 1,650,460.00 1,976,850
รวมงบบุคลากร 1,411,275.00 1,617,960.00 1,687,800.00 1,650,460.00 1,976,850

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 101,000.00 51,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,300.00 179,316.00 444,217.60 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ขุดเจาะบอบาดาล ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 
8 นิ้ว และอุปกรณทอกรุทอกรอง พร้อมคา
ธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะ จากสํานักงาน
ทรัพยากรน้ํา ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี 
และตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําคุณลักษณะ
ทางกายภาพทางเคมี เพื่อประกอบการขอ
อนุญาตการใช้น้ํา เพื่ออุปโภค บริโภค 
จํานวน 2 บอ

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาชางซอมบํารุง 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0 % 540,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,065.00 39,320.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 34,040.00 45,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 233,147.54 246,618.01 0.00 250,000.00 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 239,512.54 465,254.01 478,257.60 905,000.00 850,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 180,000.00 430,000
รวมงบดําเนินงาน 275,512.54 501,254.01 514,257.60 1,186,000.00 1,331,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)

0.00 0.00 0.00 32,400.00 -100 % 0

จัดซื้อเต็นท 0.00 0.00 0.00 144,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใต้
น้ํา ( Submersible Pump )

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต 
ขนาด 15x15x15 cm.

0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑซัมเมอรส ขนาด 1.5 แรงม้า 
จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท

0.00 17,820.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ชนิดตั้งพื้น 300A 
พร้อมสายและอุปกรณ

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อตู้เชื่อมโลหะ ชนิดหูหิ้วเคลื่อนที่ พร้อม
สายและอุปกรณ

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0 % 5,500

จัดซื้อเครื่องปั๊มลม 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

   จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,300 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพรางไมน้อยกวา 18 
หน้าตอนาที (ppm)
3. มีหนวยความจํา (Memory) ไมน้อยกวา 
8 MB
4. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel 

0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0
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หรือ USB 2.0 หรือดีกวา  จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
5. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal  และ 
Custom โดยถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 
150 แผน
(จัดหาตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 210)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,300

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  1  kVA   0.00 0.00 3,600.00 5,900.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวล
ผล  แบบที่ 2* 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 38,320.00 36,800.00 361,800.00 164,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจ  เทิด
ไท้องคราชัน  ราชินี

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบลงทุน 0.00 138,320.00 36,800.00 361,800.00 164,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,686,787.54 2,257,534.01 2,238,857.60 3,198,260.00 3,472,150

งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 17,921.43 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,921.43 0.00 0.00 0.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 84,611.00 83,311.00 0.00 165,000.00 21.21 % 200,000

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

รวมค่าวัสดุ 242,764.00 332,620.40 0.00 165,000.00 200,000
รวมงบดําเนินงาน 260,685.43 332,620.40 0.00 165,000.00 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพิบูล
มังสาหาร

0.00 0.00 0.00 140,000.00 42.86 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 260,685.43 332,620.40 0.00 305,000.00 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 668,800.00 1,456,700.00 981,839.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 46,500.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดภายใน
เขตเทศบาลตําบลอางศิลา

0.00 0.00 0.00 1,316,000.00 -9.57 % 1,190,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และ
น้ําเสีย

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและ
น้ําเสีย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 668,800.00 1,456,700.00 981,839.00 1,392,500.00 1,330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,340.00 61,643.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 5,400.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 7,340.00 67,043.00 0.00 100,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 676,140.00 1,523,743.00 981,839.00 1,492,500.00 1,380,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 59,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,500

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 9,500.00 28,500.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อถังขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 22,500.00 28,500.00 187,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 0.00 100,000.00 0.00 79,700.00 -13.68 % 68,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 100,000.00 0.00 79,700.00 68,800
รวมงบลงทุน 0.00 100,000.00 22,500.00 108,200.00 256,300

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 676,140.00 1,623,743.00 1,004,339.00 1,600,700.00 1,636,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,623,612.97 4,213,897.41 3,243,196.60 5,103,960.00 5,508,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 284,600.00 291,000.00 308,640.00 329,760.00 5.93 % 349,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 200,400.00 200,280.00 208,320.00 216,720.00 3.21 % 223,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 485,000.00 491,280.00 516,960.00 546,480.00 573,000
รวมงบบุคลากร 485,000.00 491,280.00 516,960.00 546,480.00 573,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 6,300.00 12,680.00 45,000.00 -33.33 % 30,000

โครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาชวงปิดภาค
เรียน

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนา เฉลิมพระเกียรติตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท  ประจําปี พ.ศ.2559

0.00 7,570.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 13,870.00 27,680.00 120,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 13,870.00 27,680.00 140,000.00 40,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 *

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 485,000.00 505,150.00 544,640.00 686,480.00 635,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

8,145.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,145.00 0.00 0.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

0.00 0.00 9,000.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาชวงปิดภาค
เรียน

29,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

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

โครงการฝึกอบรมการจัดทําดอกไม้จันทน
เพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมกิจกรรมกลุมแม
บ้านและสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล (การทํายา
ดมสมุนไพรลูกประคบ)

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในชุมชน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 200 % 15,000

โครงการสงเคราะหผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริมผู้สูงวัยใสใจรักสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสภาเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสภาเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสายใยใสใจผู้สูงอายุ 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 900 % 50,000

โครงการอบรมการทําขนมไทย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

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

โครงการอบรมหัตถกรรมจักสานพลาสติก 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 59,000.00 95,000.00 59,000.00 125,000.00 155,000
รวมงบดําเนินงาน 67,145.00 95,000.00 59,000.00 125,000.00 155,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 67,145.00 95,000.00 59,000.00 125,000.00 155,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 552,145.00 600,150.00 603,640.00 811,480.00 790,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิร
เก้าเจ้าอยูหัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการรวมงานจัดงานบุญคูณลานกุ้มข้าว
ใหญ ( จูมมณี )

0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวันครอบครัว   80,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการวันปิยมหาราช 10,000.00 14,950.00 1,000.00 10,000.00 100 % 20,000
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โครงการวันพอแหงชาติ 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 98,200.00 14,950.00 76,000.00 60,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 98,200.00 14,950.00 76,000.00 60,000.00 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

98,200.00 14,950.00 76,000.00 60,000.00 50,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน
สัมพันธเทศบาลตําบลอางศิลา

109,900.00 120,000.00 148,790.00 150,000.00 -20 % 120,000

โครงการจัดการแขงขันฟุตซอล 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 109,900.00 140,000.00 148,790.00 150,000.00 120,000
รวมงบดําเนินงาน 109,900.00 140,000.00 148,790.00 150,000.00 120,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 109,900.00 140,000.00 148,790.00 150,000.00 120,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมงานประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษาและสงเสริมทองเที่ยว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกิจกรรมสงกรานต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

120,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรวมงานจัดงานบุญคูณลานกุ้มข้าว
ใหญ (จูมมณี)

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000.00 6,690.00 9,500.00 10,000.00 50 % 15,000

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0
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โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต

0.00 100,000.00 99,840.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีแหเทียน
เข้าพรรษาและสงเสริมการทองเที่ยว

0.00 119,650.00 101,000.00 130,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 370,000.00 226,340.00 210,340.00 400,000.00 335,000
รวมงบดําเนินงาน 370,000.00 226,340.00 210,340.00 400,000.00 335,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 370,000.00 226,340.00 210,340.00 400,000.00 335,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 578,100.00 381,290.00 435,130.00 610,000.00 505,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 399,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลอางศิลา

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องคราชัน  
80 พรรษา

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิด
ไท้องคราชัน ราชินี

0.00 0.00 100,000.00 134,000.00 -100 % 0

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไท้
องคราชัน ราชินี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 132,700

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอางศิลา

94,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรุงเจริญ ( 
หรือซอยทวีสุข ) หมูที่ 3  

0.00 0.00 0.00 287,600.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ซอย
โชคชัย - ถ.สงเสริม  หมูที่ 3 บ้านอางหินใต้

0.00 0.00 253,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยกลางเมือง หมูที่ 9         

0.00 0.00 0.00 152,600.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 1 หมูที่ 5 บ้านโนนโพธิ์ 

0.00 0.00 0.00 180,500.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
นามวา หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 289,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
รอบบ้าน  หมูที่ 4 บ้านอางหินสามัคคี

0.00 0.00 261,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
วิวัฒน  หมูที่ 4  บ้านอางหินสามัคคี

0.00 208,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ศิลารักษ หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 320,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
สงเสริม หมูที่ 3 บ้านอางหินใต้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 262,900

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล
.ซอยกลางเมือง หมูที่  9   บ้านศิลารักษ

0.00 0.00 147,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการจ้างเหมาดําเนินการเสริมผิวแอสฟัล
ติกคอนกรีต หมูที่ 4     

0.00 0.00 0.00 249,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนสถาพร 
(ศาลาหกเหลี่ยม) หมูที่ 2  บ้านอางหินเหนือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 468,000

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมเสริมผิว
จราจรลูกรัง ถนนสถาพร – ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 2ขวา หมูที่ 2 บ้านอางหินเหนือ

0.00 0.00 0.00 385,700.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทุงน้อย หมู
ที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 369,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมลานกีฬา  หมูที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 297,000
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โครงการปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาล
ตําบลอางศิลา 
โดยการเดินสาย Drop Wire (0.90 mm.) 2
 Cores พาดสายเสาไฟฟา ระยะทาง 3,000 
เมตร พร้อมติดตั้งลําโพงขยายเสียงสําเร็จรูป
แบบฮอรน บนเสาหอกระจายขาว หมูที2่ , 
หมูที่ 5 และหมูที่ 9 จํานวน 3 จุด รวม 12 
ตัว พร้อมตอสาย POWER AMPLIFIER และ
ไมโครโฟน (ตามแบบเทศบาลตําบลอางศิลา
กําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น            4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2561 หน้า 2

0.00 0.00 179,800.00 0.00 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 593,000.00 208,000.00 1,040,800.00 1,389,400.00 2,488,600
รวมงบลงทุน 593,000.00 208,000.00 1,040,800.00 1,389,400.00 2,488,600

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 593,000.00 208,000.00 1,040,800.00 1,739,400.00 2,488,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 593,000.00 208,000.00 1,040,800.00 1,989,400.00 2,488,600
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อประดับบริเวณ
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน

0.00 27,580.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 27,580.00 0.00 0.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 17,788.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 17,788.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 45,368.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 45,368.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักแผนดิน" 0.00 3,990.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 3,990.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 3,990.00 0.00 0.00 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 3,990.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 49,358.00 0.00 0.00 0

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 435,720

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 477,720
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 477,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 191,520.00 0.00 17,800.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 252,000

คาจ้างเหมาซอมแซมประปา เก็บน้ําประปา  
และจดมาตรวัดน้ํา

0.00 0.00 0.00 252,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการเปิด-ปิดน้ําประปา 0.00 0.00 0.00 45,600.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา 0.00 0.00 4,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 191,520.00 0.00 21,800.00 307,600.00 262,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000
รวมงบดําเนินงาน 191,520.00 0.00 21,800.00 307,600.00 562,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อปั้มซัมเมอสพร้อมชุดอุปกรณ
ติดตั้งระบบควบคุมด้วยไฟฟา

0.00 0.00 90,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 90,500.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 90,500.00 0.00 0

รวมงานกิจการประปา 191,520.00 0.00 112,300.00 307,600.00 1,039,720
รวมแผนงานการพาณิชย์ 191,520.00 0.00 112,300.00 307,600.00 1,039,720

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 2,560,447.41 2,636,380.01 1,087,682.81 961,334.00 -100 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 182,707.84 106,775.24 50,304.50 39,998.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 227,213.00 107,244.00 106,928.00 115,000.00 1.74 % 117,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -54.55 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 590,000.00 3,592,700.00 3,881,400.00 4,417,200.00 7.77 % 4,760,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 271,200.00 1,720,800.00 1,686,400.00 1,872,000.00 12.31 % 2,102,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000.00 18,000.00 18,000.00 30,000.00 0 % 30,000

วันที่พิมพ : 16/7/2563  13:58 หน้า : 53/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

สํารองจาย 9,022.00 156,914.00 0.00 100,000.00 100 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน 0.00 86,648.00 119,231.35 0.00 0 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

0.00 0.00 0.00 35,000.00 14.29 % 40,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -10 % 90,000

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

392,244.00 430,780.00 434,730.00 444,182.00 0.07 % 444,472

รวมงบกลาง 4,250,834.25 8,856,241.25 7,384,676.66 8,135,714.00 7,799,272
รวมงบกลาง 4,250,834.25 8,856,241.25 7,384,676.66 8,135,714.00 7,799,272
รวมงบกลาง 4,250,834.25 8,856,241.25 7,384,676.66 8,135,714.00 7,799,272

รวมแผนงานงบกลาง 4,250,834.25 8,856,241.25 7,384,676.66 8,135,714.00 7,799,272
รวมทุกแผนงาน 27,849,488.29 33,753,947.34 32,892,946.31 40,605,032.00 41,202,639
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลอางศิลา

อําเภอ พิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,202,639 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,307,860 บาท

งบบุคลากร รวม 6,995,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี
  - นายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตราๆละ  27,600  บาท/เดือน  
  - รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆละ 15,180
  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล   พ.ศ. 2554 

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:14 หน้า : 1/160



เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  และ
รองนายกเทศมนตรี
  - นายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆละ 4,000
  บาท/เดือน    
  - รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆละ  3,000
  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล   พ.ศ. 2554  

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี
  - นายกเทศมนตรีจํานวน  1 อัตราๆ ละ 4,000  บาท/เดือน  
  - รองนายกเทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000
  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล   

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:14 หน้า : 2/160



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
  - เลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆละ 9,660
  บาท/เดือน 
  - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆละ 6,900
 บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
  - 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  วาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,371,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,590,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจายเป็นคาปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  รวม 8 ตําแหนง
1.ปลัดเทศบาล
2.รองปลัดเทศบาล
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
4.นิติกร
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.นักทรัพยากรบุคคล
7.เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
8.เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด  รวม 3 ตําแหนง
1.ปลัดเทศบาล
2.รองปลัดเทศบาล
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 218,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา  และจายเป็นเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี  จํานวน 1 อัตรา  
     1.พนักงานขับรถยนต์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,261,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 7
 อัตรา
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3.ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล
4.ผู้ชวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
6.ผู้ชวยเจ้าพนักงานเทศกิจ
7.ผู้ชวยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 49,260 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 7
 อัตรา
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3.ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล
4.ผู้ชวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
6.ผู้ชวยเจ้าพนักงานเทศกิจ
7.ผู้ชวยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 2,151,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 104,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257  ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
4) พระราชกฤษฎีกา  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ.2562 ลงวันที่ 12  มิถุนายน  2562
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ค่าใช้สอย รวม 1,120,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาจัดทําระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอ
นิคส์ (e-office)  ตามโครงการติดตอสื่อสารและรับ-สง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การรับ-สง หนังสือราชการมีความรวด
เร็ว ทันเวลากําหนด ลดการนําสงหนังสือราชการในรูปแบบ
กระดาษ พลนําสาร ไปรษณีย์(ยกเว้นเรื่องลับ) เทศบาลตําบลอาง
ศิลาจึงขอดําเนินการจัดทําระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-
office)
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.หนังสืออําเภอพิบูลมังสาหาร ที่ อบ 0023.22/ว 1363 ลงวัน
ที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการติดตอสื่อสารและ
รับ-สง หนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
2.หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.3/ว 5340 ลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการติดตอสื่อสารและ
รับ-สง หนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  1 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 153,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ    คากําจัดสิ่งปฏิกูล    คาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาปาย
ไวนิล คาเบี้ยประกัน  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้าง
เหมาบริการ  คาจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  1 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  20,000  บาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไมเกินปี
ละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่
ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามคาใช้จายที่เกิดขึ้น
จริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐาน
การจายเงินตามรายการคาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการ
เบิกจายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้
รับรองการจาย  

(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  
จํานวน  45,000  บาท  ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
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ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยูในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ให้
เบิกจายได้เทาที่จายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จาย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

(3)  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  10,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือ
วันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือ
คําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
เทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 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  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกคาพาหนะรับจ้างข้าม
เขตจังหวัด  เงินชดเชย  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที่2)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลง
วันที่  31  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการคาชดใช้ความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใช้ความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน  ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  
4) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565
)   หน้าที่ 191  ลําดับที่ 16
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โครงการคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ตามที่กฎหมาย  อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คา
หนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ์  คาตอบแทน
คณะกรรมการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 189
  ลําดับที่ 11

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขตเทศบาลตําบลอางศิลา จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขต
เทศบาลตําบลอางศิลา  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่    คาวัสดุ-อุปกรณ์   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จใหแกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ
.ศ. 2559  
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อม
โยงและบุรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2562
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สูการพัฒนาท้อง
ถิ่นแบบบูรณาการ  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการสงเสริมการเมือง
ภาคพลเมืองของรัฐ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 187
  ลําดับที่ 7
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมบุคลากรและผู้ที่เกี่ยว
ข้อง  ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยจายเป็น  คา
ปายโครงการ  คาวัสดุ - อุปกรณ์ คาสมนาคุณวิทยากร  รวมถึงคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 190
  ลําดับที่ 12
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  เพื่อการจัด
กิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจัดฝึก
อบรม  ประชุม  ชี้แจงทําความเข้าใจ  เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท์  โดยเน้นการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมและโครงการใน
การปกปองสถานบันสําคัญของชาติ  โดยเฉพาะสถาบันพระมหา
กษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแหงความเป็น
ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ  โดยองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจัดทําสนับสนุนโครงการปกปองสถานบันสําคัญของชาติและ
ให้ประชาชนได้มีสวนรวมในกิจกรรม  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คา
วัสดุ  - อุปกรณ์  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  คาอาหาร  คาอาหาร
วาง  เครื่องดื่ม   คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ์  คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  193 ลําดับที่ 20
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมบุคลากรและผู้ที่เกี่ยว
ข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร โดยจายเป็นคาปาย
โครงการ คาวัสดุ-อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร รวมถึงคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190
 ลําดับที่ 14

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอางศิลา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมเพื่อเสริมสร้างการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอาง
ศิลา  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาอาหาร  คาอาหาร
วาง  เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาปายโครงการ  ฯลฯ
  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่ 69/2557
  เรื่อง  มาตรการปองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557 
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวัน
ที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงาน
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ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวัน
ที่10  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น
     7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0892.4
/ว3170  ลงวันที่ 8 มิถุนายน  2558  เรื่อง  การดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
     9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
   10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565
 )  หน้าที่ 192  ลําดับที่ 18

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ตนเอง  พัฒนาชุมชน  สูการพัฒนาท้องถิ่น  ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 250,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน  สู
การพัฒนาท้องถิ่น  ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
จายเป็นคาปายโครงการ   คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาที่พัก คารถ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ รวมถึงคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190
 ลําดับที่ 13
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โครงการอบรมให้ความรู้การปองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแกผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลอางศิลา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้การปองกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนแกผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลอางศิลา   โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาอาหาร  คาอาหารวาง  เครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คาปายโครงการ  ฯลฯ  คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวัน
ที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวัน
ที่10  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0892.4
/ว3170  ลงวันที่ 8 มิถุนายน  2558  เรื่อง  การดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หน้าที่ 192  ลําดับที่ 19
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 847,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาของสํานักงาน และสถานที่อยูในความดูแล
ของเทศบาลตําบลอางศิลา รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชนคาบริการ คาภาษี ฯลฯ  เป็นต้น 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตอราชการ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เป็นต้น  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:14 หน้า : 26/160



คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์โทรเลข เชน คาฝากสง
ไปรษณีย์ โทรเลข  คาไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาดวงตาไปรษณีย์
อากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชนโทรภาพ หรือโทร
สาร คาเทเลกซี คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใช้จายในการบริการอินเตอร์เน็ต และคาสื่อสาร
อื่นๆ  รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้รับบริการและคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน ฯลฯ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 160,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊ค
ได้  จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
      -  ขนาด 61W x 64.5D x 102H cm. ขาพลาสติกล้อ 5
 แฉก เก้าอี้ปรับระดับด้วยระบบโช๊คแก๊ส(ไฮโดรลิค) พนักพิง
สามารถเอนได้ ท้าวแขนฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติก(PP) ที่นั่งพนักพิงบุ
ฟองน้ําอยางดี ไมยุบตัวงาย หุ้มหนังเทียม(PVC) สามารถทําความ
สะอาดงาย จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 226  ลําดับที่ 12

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 97,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้ง
พื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 3 เครื่องๆละ 32,400 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 97,200
 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งหมด ทั้ง
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หนวยสงความเย็น และหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียว
กัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาค
ฝุนละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเชอร์
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 3/2559 (ครั้งที่ 57
) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดย
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอก
เหนือจากพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ คือ
 - ถ้าจํานวน บีทียู เทากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่
น้อยกวา
 - ถ้าจํานวน บีทียู ไมเทากัน ให้นําจํานวน บีทียู หารด้วยจํานวน
วัตต์(บีทียูตอวัตต์) ผลที่ได้คือคา EER ถ้าคาของ EER สูง ถือวา
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดี
กวา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
     (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
     (1) ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
           ขนาดไมต่ํากวา 13000 บีทียู 4,000 บาท
           ขนาดไมต่ํากวา 40000 บีทียู 5,500 บาท
     (2) ชนิดตั้งพื้น
           ขนาดไมต่ํากวา 33000 บีทียู 5,000 บาท
           ขนาดไมต่ํากวา 42000 บีทียู 6,000 บาท
     (3) ชนิดติดผนัง
           ขนาดไมต่ํากวา 12000 - 24000 บีทียู 3,000 บาท
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559   
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  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 229  ลําดับที่ 35   

จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก  จํานวน 1 ตู้  ตู้ละ  5,000
  บาท
คุณสมบัติของสินค้า
- แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานสูง
- แตละลิ้นชักสามารถจุเอกสาร หรือสิ่งของได้มาก
- มีกุญแจล็อค
- ขนาด 46.40x61.00x107.50 ซม. หรือขนาดไมน้อยกวานี้
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ)
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 228  ลําดับที่ 29
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จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  ขนาด 120(กว้าง) x 60(ลึก) x 75(สููง
) เซนติเมตร  จํานวน 1 ตัว  ตัวละ  3,500  บาท  
     - มีถาดวางคีย์บอร์ด  
     - มีชองวาง case แนวตั้ง
     - มีลิ้นชัก 3 ชอง
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  ขนาด 80(กว้าง) x 60(ลึก) x 75(สููง
) เซนติเมตร  จํานวน 1 ตัว  ตัวละ  2,500  บาท  
     - มีถาดวางคีย์บอร์ด  
     - มีชองวาง case แนวตั้ง
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ)
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 225  ลําดับที่ 7
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1
  เครื่อง  ราคา 30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 12 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 236  ลําดับที่ 85
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง  ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 237  ลําดับที่ 99
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน  1  เครื่อง  ราคา 2,600 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 237  ลําดับที่ 94

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 5,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 238  ลําดับที่ 106
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 238  ลําดับที่ 105
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,745,621 บาท
งบบุคลากร รวม 1,408,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,408,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,348,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน 4 อัตรา  ได้แก
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล  ที่ควรได้รับ
ตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 2 อัตรา  ได้แก
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,281,321 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

- คาตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ   จํานวน  5,000  บาท
   เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)     คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน   เงินสมนาคุณ
วิทยากรในการฝึกอบรม  และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ฯลฯ เป็นต้น 

  -  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง     จํานวน  50,000
  บาท
  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจการ
จ้าง  และควบคุมงานกอสร้าง คาตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับ
การแตงตั้งจากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นให้รวมเป็นคณะ
กรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง                                                                   
       1)  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2561
                                                                              
                       2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบของทางราชการ ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดัง
นี้                                                                
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น   พ.ศ.2548  
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล   ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257  ลง
วันที่ 28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 893,321 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 623,321 บาท
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เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)  คาบริการรับ
ใช้  คาเบี้ยประกัน  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างเหมาบริการ  คา
จ้างแรงงาน ฯลฯ  
     1. คาจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 1
 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน    
      2. คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1
 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน  
      3. คาจ้าเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึก
ข้อมูล จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน  
       4. คาจ้าเหมาบริการ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จํานวน 2 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน  
       5. คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร จํานวน 1
 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน  
       6. คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน  
       7. คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
       8. คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บน้ําประปา  จดมาตร
วัดน้ํา จํานวน 2 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  1 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาลที่เดินทาง
ไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 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  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกคาพาหนะรับจ้างข้าม
เขตจังหวัด  เงินชดเชย  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที่2)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลง
วันที่  31  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดทําฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด คา
จ้างสํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้  โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มคาในการ
ลงทุน  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550      
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่  9
  มกราคม  2555
3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง  ดวนมาก  ที่ มท 0808.3/ว
 462  ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2551  เรื่อง  การจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า  201  ข้อ 32)
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โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนในการชําระภาษีและ
ออกหนวยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่สร้างจิตใต้สํานึกในการชําระ
ภาษีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชนในการชําระภาษีและออกหนวยบริการรับชําระภาษี
เคลื่อนที่สร้างจิตใต้สํานึกในการชําระภาษีท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ตามกฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2) พระราชกฤษฎีกา  วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวัน
ที่  10  สิงหาคม  2555  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 203
  ข้อ 35 )

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
ตามกฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2) พระราชกฤษฎีกา  วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวัน
ที่  10  สิงหาคม  2555  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 202  ข้อ 34)
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โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   (e-LAAS)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน-การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ตามกฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
    2) พระราชกฤษฎีกา  วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวัน
ที่  10  สิงหาคม  2555  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท0808.2
/ว2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า  202
  ข้อ 33  )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

ค่าวัสดุ รวม 1,270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
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สภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือ
ไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงราย
จาย  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก  กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถูพื้น  เครื่องตัด
กระดาษ  ที่เย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่  พระบรม
ฉายาลักษณ์  แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน  แผนปาย
จราจร  หรือแผนปายตางๆ  มูลี่  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธ
รูป  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  กาว  ไม้บรรทัด  คลอป  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้า
ราชการ  ธงชาติ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  เป็นต้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
     1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  
     2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
     3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
     2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือ
ไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจาย    เชน  ผง
ซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง  ไม้กวาด  กะละมัง  กรอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อน
ส้อม  กระจกเงา  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง  ฯลฯ  เป็นต้น 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
    2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง ให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมด
ไป  แปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวม
ถึงรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  แตไมรวมถึงคาจัดหาเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการซอมแซม
รถยนต์    เชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย  กุญแจ
เลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์  กระจกโค้งมน  ล็อคพวง
มาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  ยางรถยนต์  น้ํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สาย
ไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์  เครื่อง
ยนต์ (อะไหล)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  พวง
มาลัย  สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จาน
จาย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ตลับลูกปน  กระจกมอง
ข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  เป็นต้น รายจาย
ตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกัน  คาติดตั้ง   
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
    2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น  ให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมด
ไป  แปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวม
ถึงรายจาย  เชน  แก๊สหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
ก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  ถาน  ก็าส  ฯลฯ  เป็นต้น รายจายตามวรรคหนึ่ง  ให้รวม
ถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกัน  คาติดตั้ง  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
    2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณเชน  น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเตา ฯลฯ 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
     2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมด
ไป  แปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวม
ถึงรายจาย  เชน  ขาตั้งกล้อง  พูกัน  สี  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม  เมโมรี่การ์ด  แภบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผนซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้อง  อัดขยาย  ภาพถายดาวเทียม  ฯลฯ  เป็นต้น รายจายตาม
วรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คาขน
สง  คาภาษี  คาประกัน  คาติดตั้ง   
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
    2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์   ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือ
ไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท  เชน  แผน
และจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk,Digit
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al Video Disc,Flash Drive) หนวยประมวลผล   ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์   ซีดีรอมไดร์ฟ   แผนกรองแสง   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ์ (Key Board)  เมนบอร์ด (Main Board)   เมมโมรี่ชิป
 (Memor Chip)   คัตชีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์ (Mouse)   พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อก (Printer Switching Box)   เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)  แผงงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตางๆ  เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette)  แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-ROM)  แบบออพติคอล
  (Optical) ฯลฯ   
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
    2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
   4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข้าลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจาย  เชน  มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟ หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์ว
ปิด-เปิดแก๊ส  ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ  เป็นต้น
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
      1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น    
     2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 55,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊คได้ จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊ค
ได้ จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
      -  ขนาด 61W x 64.5D x 102H cm. ขาพลาสติกล้อ 5
 แฉก เก้าอี้ปรับระดับด้วยระบบโช๊คแก๊ส(ไฮโดรลิค) พนักพิง
สามารถเอนได้ ท้าวแขนฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติก(PP) ที่นั่งพนักพิงบุ
ฟองน้ําอยางดี ไมยุบตัวงาย หุ้มหนังเทียม(PVC) สามารถทําความ
สะอาดงาย   
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 226
 ข้อ 13 ) 
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จัดซื้อโต๊ะ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 ตัว  ตัว
ละ  7,000  บาท
รายละเอียด
    - ขนาด 1,524(กว้าง) x 762(ลึก) x 759(สูง) มิลลิเมตร
    - หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
    - พร้อมกระจกปูโต๊ะ
    - ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ)
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 225
 ข้อ 33 )

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,500 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1
  เครื่อง  ราคา 30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 12 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจาขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 236  ลําดับที่ 86
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง  ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 238  ลําดับที่ 100

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 2,500 บาท

   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท
รายละเอียด
  - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800VA (480 Watts)
  - สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 238
 ข้อ 108
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,052,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,042,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 912,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ พนักงานดับ
เพลิงและขับรถบรรทุกน้ําดับเพลิง

จํานวน 912,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ  เชน  คาจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ พนักงานดับเพลิงและขับรถ
บรรทุกน้ําดับเพลิง   ฯลฯ  จํานวน  8  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
เบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพงและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  ได้แก  เครื่อง
แบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  เป็นต้น  ฯลฯ  ที่จําเป็น
ในการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
     2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
 ) หน้าที่ 160  ลําดับที่ 23

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง   ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือ
ไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงราย
จาย  เชน  เครื่องดับเพลิง   ตู้ดับเพลิง วาล์วข้อตอ สายดับ
เพลิง หัวฉีดดับเพลิง หัวรับน้ําดับเพลิง ฯลฯ  เป็นต้น รายจายตาม
วรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คาขน
สง  คาภาษี  คาประกัน  คาติดตั้ง  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
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    1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
    2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณเชน  น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเตา ฯลฯ 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
     2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565
 ) หน้าที่ 159  ลําดับที่ 22

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี

จํานวน 10,000 บาท
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 เพื่ออุดหนุนศูนย์อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจําปีงบ
ประมาณ  2563  ตามหนังสืออําเภอพิบูล
มังสาหาร ที่ อบ 00418/ว1893  ลงวัน
ที่  22  กรกฎาคม  2562  เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจําปีงบ
ประมาณ  2563  และหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0816.5/ว 2726  ลงวัน
ที่  4  ธันวาคม  2560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 207,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 207,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ให้ตั้งจายไว้ในหมวดคาตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในการรวม
ปฏิบัติหน้าที่  เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ตํารวจและฝายปกครอง  ในการอํานวยความสะดวกด้าน
การเดินทางให้แกประชาชนในชวงเทศกาล  เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ และกอให้เกิดอันตรายแกชีวิตและความเสียหายแก
ทรัพย์สินของประชาชนหรือการเฝาระวังภัย  รวมทั้งการอํานวย
ความสะดวกแกเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนนตามความเหมาะสมในกรณีประสบปัญหาเกิดอุบัติเหตุบอย
ครั้ง  ให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเบิกคาใช้จายเป็นคาปวยการ
ให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
                   ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
                     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจาย
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อื่น ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
                     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท
  0808.2/ว 7271  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2560
                     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท
  0808.2/ว 3795  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2552
                     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 2373  ลงวันที่  23
  ธันวาคม  2557
                     5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 2721  ลงวันที่  18
  ธันวาคม  2558
                     6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิก
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560  เลม  134 ตอนพิเศษ 313 ง
 หน้า 1  ลงวันที่ 19  ธันวาคม  2560
                     7) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ  วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  เลม  134 ตอน
พิเศษ 153 ง หน้า 6 ลงวันที่  7  มิถุนายน  2560

ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อใช้จายในการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปี
ใหม  โดยจายเป็นคาวัสดุ - อุปกรณ์  คาตอบแทน อปพร.  คา
ปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 4202  ลงวันที่  25  ธันวาคม 2561  
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 1346  ลงวันที่  29  มีนาคม 2562  
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่  5  เมษายน 2562  
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  157
 ข้อ 15
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โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาล
สงกรานต์  โดยจายเป็นคาวัสดุ - อุปกรณ์  คาตอบแทน อป
พร.  คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 4202  ลงวันที่  25  ธันวาคม 2561  
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 1346  ลงวันที่  29  มีนาคม 2562  
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 1464  ลงวันที่  5  เมษายน 2562  
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  157
 ข้อ 16
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวน อปพร.ในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ในเขต
เทศบาล โดยจายเป็นคาตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ - อุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1)  พระราชบัญญัติ ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. 2522
    2)  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. 2553  
    5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว
 3795  ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2552   เรื่อง  การตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
    6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  158
 ข้อ 18 
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โครงการวันตอต้านยาเสพติดโลก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตอต้านยาเสพ
ติดโลก  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  - อุปกรณ์  เครื่อง
ดื่ม  คาปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม 2560  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวัน
ที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวัน
ที่10  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว
 1463  ลงวันที่  18  พฤษภาคม 2561
     5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334  ลงวันที่  18  ตุลาคม 2561    
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188  ลงวัน
ที่28  พฤษภาคม  2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 152
  ข้อ 4   
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โครงการอบรมปองกันอัคคีภัยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปองกันอัคคีภัยในโรงเรียน  โดยจายเป็นคาตกแตงสถานที่  คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คา
ปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ์  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 153
  ข้อ 8 
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โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย จํานวน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจรและ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย โดยจายเป็นคาตกแตงสถานที่  คาใช้จาย
ในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ - อุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร    คา
ปายโครงการ  ฯลฯ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวัน
ที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวัน
ที่10  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้
จายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 158
  ข้อ 17   
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โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวนงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมฝึกทบทวนงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจายเป็นคาตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ - อุปกรณ์  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร    คาปายโครงการ ฯลฯ  คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1)  พระราชบัญญัติ ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. 2522
    2)  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
    5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว
 3795  ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2552   เรื่อง  การตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
    6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  157
  ข้อ 14 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,468,320 บาท

งบบุคลากร รวม 934,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 934,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 721,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจายเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ
2. เจ้าพนักงานธุรการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
ตามที่ระเบียบกําหนด  จํานวน   1  อัตรา   ได้แก
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน   1
  อัตรา   ได้แก
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานห้องสมุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 527,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
-โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย          ที่  มท  0808.4 / ว 1562
  ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2550  เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2 /  ว 2409  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2559
  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งสิทธิได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ
-โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเชาบ้าน
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา 
-โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย ชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.ตามหนังสื่อกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0408.5 / ว 27
 ลงวันที่ 16 มกราคม  2561  เรื่อง ระเบียบกระกรวงการคลังวา
ด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ
. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ ฯลฯ  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
เบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพงและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
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คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ชวยนักวิชาการศึกษา ฯลฯ
  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
เบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพงและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)  คาบริการรับ
ใช้  คาเบี้ยประกัน  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างเหมาบริการ  คา
จ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  1 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร
-โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ   คาเชาที่พัก   คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน   คา
ผานทางดวนพิเศษ   คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน    คาลง
ทะเบียนตาง  ๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางราชการ  ของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล ฯลฯ  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555      
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.3 /ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม 2546
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท  0808.2 / ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2 / ว
 6499      ลงวันที่  15  พฤศจิกายน   2560 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวัน
เทศบาล  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการตกแตงสถานที่พิธี
เปิด – ปิด คาวัสดุ - อุปกรณ์  ในการทํากิจกรรม  คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  204 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
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งบลงทุน รวม 6,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง  ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 238  ลําดับที่ 103
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน  1  เครื่อง  ราคา 2,600 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 237  ลําดับที่ 97

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,023,956 บาท
งบบุคลากร รวม 1,236,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,236,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 945,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจายเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก
1. ครูผู้ดูแลเด็ก 
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานเทศบาลและจาย
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่  มท
  0809.4 / ว 1875  ลงวันที่  21   มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ  พ
.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน  2  อัตรา  ได้แก
1. ครูผู้ดูแลเด็ก 
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  เงินวิทยฐานะชํานาญการ   
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่  มท
  0809.4 / ว 1875  ลงวันที่  21   มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ  พ
.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 207,420 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1
  อัตรา  ได้แก
1. ผู้ดูแลเด็ก 
- โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่  มท
  0809.4 /    ว1875  ลงวันที่  21   มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ  พ
.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งบดําเนินงาน รวม 1,763,416 บาท
ค่าใช้สอย รวม 289,420 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแหงชาติ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการตกแตงสถานที่
พิธีเปิด – ปิด คาวัสดุ - อุปกรณ์  ในการทํากิจกรรม  คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  166 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
วันสําคัญ ตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาฬห
บูชา ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ  -  อุปกรณ์  ใน
การทํากิจกรรม  คาปายโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หน้าที่  170  ลําดับที่ 9

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:15 หน้า : 81/160



โครงการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้แลก
เปลี่ยนความรู้ระหวางกลุมเพื่อ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ฯลฯ
 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ  -  อุปกรณ์  คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ตามหนังสือที่  มท 08080.2 / ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี  พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 170
 ลําดับที่ 11

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 125,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถานศึกษา ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง   สื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ฯลฯ จํานวน   74  คน  อัตราคน
ละ  1,700.00.-  บาท / ปี 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4 / ว
 2674  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
  งบเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 .หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่   มท 08080.2 / ว
 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2563  ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หน้าที่ 169 ลําดับที่ 6
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( ศพด. )

จํานวน 83,620 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา ฯลฯ โดยมี              
  1.คาใช้จายคาหนังสือเรียน   อัตราคนละ200 บาท / ปี / 74
  คน
  2.คาอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ ปี / 74   คน  
  3.คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ ปี / 74   คน
  4. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ430 บาท / ปี /74
   คน
-เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว
 2786  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2.ตามหนังสือที่  มท 08080.2 / ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี  พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หน้าที่ 171 ลําดับที่ 13
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ค่าวัสดุ รวม 1,473,996 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,111,396 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม( นม )  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
1. คาอาหารเสริม ( นม ) ให้กับโรงเรียนบ้านอางหิน( เพียร
พิทยาคาร )  มีนักเรียน จํานวน  506  คนๆละ 7.37
.-   บาท จํานวน  260   วัน  รวมเป็นเงินจํานวน  969,597.20
.-   บาท
2. คาอาหารเสริม ( นม ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อางศิลา  มีนักเรียน จํานวน  74  คนๆละ 7.37
.- บาท จํานวน  260   วัน  รวมเป็นเงินจํานวน  141,798.80
.-   บาท  - เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2 / ว 3616 ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2 / ว 3886 ลง
วันที่  28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
3.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2 / ว 3274  ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย 
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
 ) หน้าที่  167.ลําดับที่  2
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คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 362,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอาง
ศิลา ) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุ
อุปกรณ์   คาแรงงาน  ในการประกอบอาหาร  ฯลฯ จํานวน   74
 คน อัตราคนละ 20.00.-  บาท / วัน  จํานวน  245  วัน
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2 / ว 3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ฯ
2.ตามหนังสือที่  มท 08080.2 / ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี  พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หน้าที่ 168.ลําดับที่  3
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,024,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,024,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา

จํานวน 2,024,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด  สพฐ
.ในเขตพื้นที่          ( โรงเรียนบ้านอางหิน ( เพียร
พิทยาคาร ) ) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุ
อุปกรณ์   คาแรงงาน  ในการประกอบอาหารกลางวันเด็ก  ฯลฯ
 จํานวน 506 คน อัตราคนละ 20.00.-  บาท / วัน  จํานวน  200
  วัน
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2 / ว 3616 ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2 / ว 3886 ลง
วันที่  28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
3.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2 / ว 3274  ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย 
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
 ) หน้าที่  172.ลําดับที่  16
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,663,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,257,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,257,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 994,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา  ได้แก
      1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
      2. นักวิชาการสุขาภิบาล
      3. เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
ตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน  1  อัตรา  ได้แก
      1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา และจายเป็นเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา
  1. พนักงานขับรถ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้น

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:15 หน้า : 89/160



งบดําเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257  ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
4) พระราชกฤษฎีกา  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ.2562 ลงวันที่ 12  มิถุนายน  2562
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
เทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง  ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 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  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกคาพาหนะรับจ้างข้าม
เขตจังหวัด  เงินชดเชย  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที่2)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลง
วันที่  31  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค์และประกวดหมูบ้าน
สะอาด  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการคาวัสดุ - อุปกรณ์  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาปายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
. 0810.5/ ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม2561 
2.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560  
3.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่มท
. 0810.5/ว 627 ลงวันที่  7  มีนาคม  2561          
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 127
 ลําดับที่ 3

โครงการตรวจอาหารปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตรวจร้านอาหาร  และตลาด
สด  ในเขตเทศบาลตําบลอางศิลา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
การคาวัสดุ -  อุปกรณ์  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560      
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่  18 ตุลาคม 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
.0819.3/ 1570 ลงวันที่ 17  เมษายน  2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที่ 132
 ลําดับที่ 8
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โครงการปรับปรุงตลาดสดนาซื้อ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซมตลาด
สด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการ คาวัสดุ -  อุปกรณ์  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560      
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่  18 ตุลาคม 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
.0819.3/ 1570 ลงวันที่ 17  เมษายน  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 136
 ลําดับที่ 8

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค์รักษาความสะอาด
ชุมชน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการคาวัสดุ -  อุปกรณ์  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 127
 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมเยาวชนยุคใหมใสใจเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมเยาวชนในการปองกันโรค
เอดส์โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการคาวัสดุ -  อุปกรณ์  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่)พ.ศ.2561
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 132
 ลําดับที่ 1

โครงการอําเภอใสสะอาด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค์ทําความสะอาด  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วยการคาวัสดุ - อุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร  คาปายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่มท
. 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 127
 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมด
ไป  แปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวม
ถึงรายจาย    เชน  ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  กระบอก
ตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง (Stethoscope)  เปลหามคนไข้  ถังเก็บ
เชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยาศาสตร์  สําลี  และผ้าพัน
แผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมี
ภัณฑ์  ออกซิเจน  น้ํายาตางๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอด
แก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกตางๆ  สัตว์เลี้ยง
เพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  หลอดเอกซเรย์  เป็น
ต้น   ฯลฯ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
    2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 603,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 483,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินคาตอบแทน  เพื่อเป็นคาปวยการ
ชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ได้แก  อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยูในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่
หรือพื้นที่ใกล้เคียง   ที่ได้รับค าสั่งชวยสนบัสนนุการปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บรหิารท้องถนิ่แหงนั้น
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.6/ว 684 ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย  พ.ศ
. 2562 ลงวันที่  7  มิถุนายน  2562

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ  (พนักงานขับรถฉุกเฉิน  1669) จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ ( พนักงานขับรถฉุก
เฉิน )  ตําแหนง เจ้าหน้าที่ประจําหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินของ
เทศบาลตําบล อางศิลา  จํานวน  6  ราย  จํานวน  12 เดือน 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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จ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณ์
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2562
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลง
วันที่ 12  มกราคม 2560  
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562                   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ -  อุปกรณ์   คา
ปายโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่)พ.ศ.2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0313.4/ ว 667 ลง
วันที่  12  มีนาคม  2545
3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท  0808.2/ว  3215  ลงวัน
ที่  3  มิถุนายน  2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว
  0684  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560
5.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0891.2 / ว 76  ลงวันที่  13  มกราคม  2558
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท
 0810.4 / ว 526 ลงวันที่  8  มีนาคม  2560
7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม2560
8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4
/ว 1520 ลงวันที่ 2  สิงหาคม 2560
10. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2560
11. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0810.7 /ว
 6768 ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน  2560
12. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
13. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 133
 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุก
เฉินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วยคาวัสดุ -  อุปกรณ์  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3 / ว 2826  ลงวัน
ที่  17  กันยายน  2553    
2.  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 7

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้ง
ครรภ์ไมพร้อมกอนวัยอันควรในกลุมวัยรุน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องเพศ
สัมพันธ์และตั้งครรภ์ไมพร้อมในกลุมวัยรุน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาวัสดุ-อุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารคาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร   
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 134
 ลําดับที่ 6
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื่อเพลิง  ตามโครงการปองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพื่อปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตัวละ 30.-บาท  ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ,จัดซื้อน้ํายาฉีดพนกําจัดยุง  ตามโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ  ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565
 )  หน้าที่ 138  ลําดับที่ 13

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:15 หน้า : 101/160



เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยะแลกอุปกรณ์การเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในดําเนินกิจกรรมตางๆ  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย    คาวัสดุ - อุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาปายโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 212
 ลําดับที่ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,472,150 บาท

งบบุคลากร รวม 1,976,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,976,850 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,425,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 5 อัตรา  ได้แก
1. ผู้อํานวยการกองชาง
2. นายชางโยธา
3. นายชางไฟฟา
4. นายชางเครื่องกล
5. เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง   ของ
พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 509,790 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา ได้แก
1. ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ
2. ผู้ชวยนายชางศิลป์
3. ผู้ชวยนายชางไฟฟา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 1,331,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  
ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ  
ตามหนังสื่อสั่งการนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257  ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาชางซอมบํารุง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชางซอมบํารุง  ฯลฯ  จํานวน  5
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
เบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพงและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คา
จ้างเหมาบริการ คาเขียนแบบแปลนคาจ้างเหมาดูแลสวน
สาธารณะ  คาดูแลรักษาสาธารณูปโภค  คาซอมแซมถนนและ
ซอยตาง ๆ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)  คาบริการรับ
ใช้  คาเบี้ยประกัน  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างเหมาบริการ  คา
จ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  1 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาลที่เดินทาง
ไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  ของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 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  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกคาพาหนะรับจ้างข้าม
เขตจังหวัด  เงินชดเชย  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที่2)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลง
วันที่  31  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน ปูน
ซีเมนต์  อิฐ  ทราย  หิน  กระเบื้อง  ค้อน ตะปู เลื่อย ฯลฯ   เป็น
ต้น รายจายตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน  เชน  คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน  คาติดตั้ง   
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:15 หน้า : 111/160



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง ให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมด
ไป  แปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวม
ถึงรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  แตไมรวมถึงคาจัดหาเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการซอมแซม
รถยนต์    เชน  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย  กุญแจ
เลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์  กระจกโค้งมน  ล็อคพวง
มาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  ยางรถยนต์  น้ํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สาย
ไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์  เครื่อง
ยนต์ (อะไหล)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  พวง
มาลัย  สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จาน
จาย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ตลับลูกปน  กระจกมอง
ข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  เป็นต้น รายจาย
ตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกัน  คาติดตั้ง   
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการเกษตร  ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไมคง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงราย
จาย    เชน  เคียว  สปริงเกลอร์ (Spinkler)  เครื่องสูบ
น้ํา  ซัมเมอร์ส  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  ปุ๋ย  ยา
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พืชและ
สัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา  น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะ
ชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (ใบมีด  เชือก)  ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก  หน้ากากปองกันแก๊สพิษ  เป็นต้น  ฯลฯ    รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชนคาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น   
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

งบลงทุน รวม 164,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 164,300 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอร์จมใต้น้ํา ( Submersible 
Pump )

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอร์จมใต้
น้ํา ( Submersible Pump ) มีสมรรถนะ ขนาด 1.5 แรง
ม้า ( HP ) หรือ 1.1 KW ใช้กับไฟ 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ต
 ระบบไฟ 1 เฟส  ที่ความเร็ว 2,875 รอบ/นาที สูบน้ํา
ปริมาณ 70  ลิตร/นาที ที่ 56 เมตร ขนาด 10 ใบพัด  
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ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว ( 125
 มิลลิเมตร ) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟา ขนาดไมน้อยกวา 1,000
 วัตต์ ความเร็วรอบไมน้อยกวา 10,000 รอบตอนาที ( จัดหาตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ )
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 233  ลําดับที่ 59

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer ) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 6,300 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
        - ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 30 หน้าตอนาที (ppm) หรือ10.2 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 17 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 238  ลําดับที่ 102
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 239  ลําดับที่ 109

งานไฟฟ้าถนน รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
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หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา  หลอด
ไฟฟา  เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพิบูลมังสาหาร จํานวน 200,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพิบูลมังสาหาร ( โครงการ
ขยายเสาไฟฟาแรงต่ําพร้อมสายดับ  หมูที่ 2,3,4,5 และหมู
ที่ 9 ) เพื่อจายเป็นคาขยายเขตเสาไฟฟาแรงต่ําพร้อมสายดับ หมู
ที่ 2,3,4,5 และหมูที่ 9 จํานวน 16 ต้น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,636,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,330,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบลอางศิลา จํานวน 1,190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ  
1.  เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด  จํานวน 15 คน จํานวน  12
 เดือน 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้และรณรงค์คัดแยก
ขยะโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาตกแตงสถานที่ คาใช้จายใน
พิธีเปิด - ปิดคาวัสดุ - อุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาปายโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่ สุด  ที่ มท 0810.5 / ว
 0263 ลงวันที่  16  มกราคม  2561    
2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/ ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
3. ประกาศกระมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 136
  ลําดับที่ 9
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โครงการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอย      สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิด - ปิด   คา
วัสดุ -  อุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่ สุด  ที่ มท 0810.5 / ว
 0263  ลงวันที่  16  มกราคม  2561    
2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/ ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
3. ประกาศกระมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 10

โครงการจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการ คา
วัสดุ -  อุปกรณ์  ฯลฯ
 - เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
2. หนังสิอกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
 0891.4/ ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 11
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงและรักษาซอมแซมทรัพย์สิน (รถขยะ,เครื่อง
ตัดหญ้า,เครื่องพนหมอกควัน)  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให้จาย
จากคาใช้สอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
 ( 1 ) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
 ( 2 ) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจาก
คาวัสดุ  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ กางเกง เสื้อ รองเท้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่ สุด  ที่ มท 0808.2 / ว
 3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค    
2.  หนังสิอกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 256,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 187,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงานประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 0444  ลงวัน
ที่  24 มกราคม  2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 235
 ลําดับที่ 77

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง  แบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,500.-บาท  เพื่อ
ใช้ในงานรักษาความสะอาด ฯลฯ 
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงานประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 0444  ลงวัน
ที่  24 มกราคม  2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 234
 ลําดับที่ 71
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จัดซื้อถังขยะ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องถังขยะ
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท.0808.2/1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 
3. หนังสือกกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 212
 ลําดับที่ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 68,800 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 68,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงพื้นที่บอกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบล
อางศิลา  ปริมาณงาน  กว้าง 8.00 ม.  ยาว 35 ม.  ลึก 4.00 ม
.  จํานวนบอ 1 บอ  หรือปริมาตรดินขุูดไมน้อยกวา 840 ลบ.ม
.  พร้อมลงลูกรังถนนเข้าบอขยะ  กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.  ยาว 100
 ม.  หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  ปริมาตรลูกรัง  40 ลบ.ม.  ลงลูกรัง
ลานกลับรถกว้าง 8.00 ม.  ยาว 35 ม.  ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม
.  ปริมาตรลูกรัง 28 ลบ.ม.  รวมปริมาตรลูกรังทั้งหมด  68 ลบ.ม
.  พร้อมเกรดปรับเกลี่ย  (ตามปริมาณงาน ปร.4, ปร.5 ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลอางศิลากําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123
  ลําดับที่ 24
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 635,000 บาท

งบบุคลากร รวม 573,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 573,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจายเป็นคาปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน 1 ตําแหนง
1.นักพัฒนาชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 223,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1
 ตําแหนง
1. ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:15 หน้า : 123/160



งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
เทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 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  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกคาพาหนะรับจ้างข้าม
เขตจังหวัด  เงินชดเชย  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที่2)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลง
วันที่  31  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่    คาวัสดุ-อุปกรณ์   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปาย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จใหแกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ
.ศ. 2559  
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อม
โยงและบุรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2562
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สูการพัฒนาท้อง
ถิ่นแบบบูรณาการ  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการสงเสริมการเมือง
ภาคพลเมืองของรัฐ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  215 ลําดับที่ 1
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง  
ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
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-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
-มีแปนพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย 
- จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 )  หน้าที่ 236  ลําดับที่ 86

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวย  ผู้ด้อยโอกาส  และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  โดยจายเป็นคาวัสดุ –
อุปกรณ์  ฯลฯ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดโครงการ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดั่งนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้ขององค์กรปกครองสวนจังหวัด  พ.ศ.2560
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่  7 มีนาคม 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
4หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989
 ลง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  147 ลําดับที่ 18

โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ตางๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  เรื่อง  การสง
เสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  144 ลําดับที่ 10
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โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการนวดแผนไทยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยจายเป็นคา
ใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์
ตางๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  เรื่อง  การสง
เสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  145 ลําดับที่ 3
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โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมการปองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงตอเด็ก และสตรี และบุคคลในครอบครัว  โดยจาย
เป็นคาตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิด  คาวัสดุ – 
อุปกรณ์ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยา  คา
อาหาร คาปายโครงการ ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  146 ลําดับที่ 17 

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส  เพื่อให้ความชวยเหลือประชาชน  ตามพระราช
บัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาด้วยสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  144 ลําดับที่ 11
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โครงการสงเสริมผู้สูงวัยใสใจรักสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมผู้สูงวัยใสใจรัก
สุขภาพ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการตกแตงสถานที่พิธีเปิด –
 ปิด คาวัสดุ - อุปกรณ์  ในการทํากิจกรรม  คาปายโครงการ ฯลฯ
 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  145 ลําดับที่ 15

โครงการสภาเด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสภาเด็ก   โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิดโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปาย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ   ตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง
ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  141 ลําดับที่ 2
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุนเข้มแข็ง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยการตกแตงสถานที่พิธี
เปิด – ปิด คาวัสดุ - อุปกรณ์  ในการทํากิจกรรม  คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  141 ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเยาวชน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ตางๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  เรื่อง  การสง
เสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  144 ลําดับที่ 12
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย
วันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคารับรองผู้ที่เชิญมารวมงาน
และผู้ที่มารวมประกอบกิจกรรม เชน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์   คาใช้จายเกี่ยวกับ
จัดสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  -  2565
 ) หน้าที่  210  ลําดับที่  11
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โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย
วันสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรม
นาถบพิตร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคารับรองผู้ที่เชิญมารวม
งานและผู้ที่มารวมประกอบกิจกรรม เชน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม   คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์   คาใช้จาย
เกี่ยวกับจัดสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565
 ) หน้าที่  209  ลําดับที่  10
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โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเก้าเจ้าอยู
หัว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วยคารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้ที่มารวม
ประกอบกิจกรรม เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์   คาใช้จายเกี่ยวกับจัดสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 -  2565
 ) หน้าที่ 207  ลําดับที่  7
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โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันปิยมหาราช  โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วยคาการตกแตงสถานที่  วัสดุ – 
อุปกรณ์  คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาปายโครงการ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หน้าที่  205  ลําดับที่  3
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลอางศิลา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลอางศิลา  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้ที่มารวมประกอบ
กิจกรรม เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล์   คาใช้จายเกี่ยวกับจัดสถานที่   เงินรางวัล
การแขงขัน   คาตอบแทนคณะกรรมการและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หน้าที่  177  ลําดับที่ 8
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมงานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษาและสงเสริมทอง
เที่ยว

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมงานประเพณี
แหเทียนเข้าพรรษาและสงเสริมทองเที่ยว
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้ที่
มารวมประกอบกิจกรรม เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์   คาใช้จายเกี่ยวกับจัดสถาน
ที่   เงินรางวัลการประกวดแขงขัน   คาตอบแทนคณะกรรมการ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 -  2565
 ) หน้าที่  174  ลําดับที่  3
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โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้ที่
มารวมประกอบกิจกรรม เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์   คาใช้จายเกี่ยวกับจัดสถาน
ที่   เงินรางวัลการประกวดแขงขัน   คาตอบแทนคณะกรรมการ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หน้าที่   173  .ลําดับที่   1

โครงการกิจกรรมสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมสงกรานต์
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้ที่
มารวมประกอบกิจกรรม เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์   คาใช้จายเกี่ยวกับจัดสถาน
ที่   เงินรางวัลการประกวดแขงขัน   คาตอบแทนคณะกรรมการ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  -  2565
 ) หน้าที่  174   ลําดับที่  2
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคารับรองผู้ที่เชิญมา
รวมงานและผู้ที่มารวมประกอบกิจกรรม เชน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม   คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์   คาใช้จาย
เกี่ยวกับจัดสถานที่   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
 ) หน้าที่ 176  ลําดับที่ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,488,600 บาท

งบลงทุน รวม 2,488,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,488,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 132,700 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี  หรือซอมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ภายใน
เขตเทศบาลตําบลอางศิลา อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ปริมาณงานกว้าง 5.50 เมตร ยาว 6.00
 เมตร สูง 2.40 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 33 ตาราง
เมตร จํานวน 1 หลัง ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลอางศิลากําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  149 ลําดับที่ 41
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนนามวา หมูที่ 4 จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนนามวา หมูที่ 4
 บ้านอางหินสามัคคี ตําบลอางศิลา อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 – 0.60
 เมตร ผนังข้างหนา 0.12 เมตร ระยะทางยาว 81.00 เมตร พร้อม
บอพักทุกระยะ 10.00 เมตร และฝาเหล็กตระแกรงบอพัก ขนาด
กว้าง 0.60x1.00 เมตร และวางทอ ค.ส.ล. ขนาด 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 19 ทอน รวมระยะทาง 100 เมตร พร้อมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 , ปร.6
 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอางศิลากําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  82
 ลําดับที่ 28

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศิลารักษ์ หมูที่ 9 จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศิลา
รักษ์ หมูที่ 9 บ้านศิลารักษ์ ปริมาณงานกว้าง 0.50
 เมตร ลึก 0.40 – 0.60 เมตร ผนังข้างหนา 0.12 เมตร ระยะทาง
ยาว 63 เมตร พร้อมบอพักทุกระยะ 10.00 เมตร และฝาเหล็ก
ตระแกรงบอพัก ขนาดกว้าง 0.60x1.00 เมตร และวางทอ ค.ส.ล
. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 66 ทอน รวมระยะทาง
ยาว 129 เมตร พร้อมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ( ตามปริมาณ
งาน ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอางศิลา
กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  95
 ลําดับที่ 50
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสงเสริม หมูที่ 3 บ้านอาง
หินใต้

จํานวน 262,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสง
เสริม หมูที่ 3 บ้านอางหินใต้ ตําบลอางศิลา อําเภอพิบูล
มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงานกว้าง 0.50
 เมตร ลึก 0.40 – 0.60 เมตร ผนังข้างหนา 0.12 เมตร ระยะทาง
ยาว 85.00 เมตร พร้อมบอพักทุกระยะ 10.00 เมตร และฝาเหล็ก
ตระแกรงบอพัก ขนาดกว้าง 0.60x1.00 เมตร พร้อมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 , ปร.6
 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอางศิลากําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน )
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  78
 ลําดับที่ 21

โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนสถาพร (ศาลาหกเหลี่ยม) หมูที่ 2  
บ้านอางหินเหนือ

จํานวน 468,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดําเนินการเสริมผิวแอสฟัลติก
คอนกรีต เส้นทางถนนสถาพร ( สามแยกถนนรอบบ้าน - ศาลาหก
เหลี่ยม ) หมูที่ 2 บ้านอางหินเหนือ ตําบลอางศิลา อําเภอพิบูล
มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   ถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 320.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมปริมาณงาน 1,600
 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตไมน้อย
กวา 1,600 ตารางเมตร พร้อมปายโครงการ จํานวน 1
 ปาย ( ตามแบบมาตรฐานรายการประกอบแบบงานเสริมผิวและ
ซอมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลขที่ บร – 102/56 และ
แบบแนะนํางานซอมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลข
ที่ บร – 204/56 กรมทางหลวงชนบท สํานักบํารุงทาง )
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  67
 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทุงน้อย หมูที่ 2 จํานวน 369,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดทําทางวิ่งบริเวณทุงน้อย  หมูที่ 2 บ้านอาง
หินเหนือ   ตั้งไว้   161,000  บาท 
โดยการเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 300
 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 600
 ตารางเมตร พร้อมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ( ตามปริมาณ
งาน ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอางศิลา
กําหนด 
  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดินถมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบทุง
น้อย หมูที่ 2 บ้านอางหินเหนือ   ตั้งไว้   208,000  บาท  
รายละเอียดดังนี้            
     1.1 พื้นที่ถมดิน 1,415.55 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร ปริมาตรดินถม 707.78 ลบ.ม. 
     1.2 พื้นที่ถมดิน 168.60 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตร
ดินถม 505.80 ลบ.ม.
     1.3 พื้นที่ถมดิน 283.33 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร ปริมาตร
ดินถม 509.99 ลบ.ม.
     1.4 พื้นที่ถมดิน 1,248 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร ปริมาตร
ดินถม 1,996.80 ลบ.ม. 
     1.5 เกรดปรับเกลี่ยล้มกอง
ปริมาณไมน้อยกวา 3,720.37 ลบ.ม. พื้นที่รวม 3,115.48 ตร.ม
. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยล้มกอง ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5
 , ปร.6 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอางศิลากําหนด ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน )
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  115 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมลานกีฬา  หมูที่ 5 จํานวน 297,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงซอมแซมลานกีฬา หมูที่ 5  บ้าน
โนนโพธิ์  ปรับปรุงลานกีฬา ค.ส.ล.ประจําหมูบ้าน กว้าง 23.90 ม
.  ยาว 29.70 ม.  คอนกรีตหนา 0.12 เมตร  มีพื้นที่ดําเนินการไม
น้อยกวา 709.83 ตร.ม.  ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 , ปร.6
 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอางศิลากําหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  109 ลําดับที่ 10

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อกอสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลอางศิลา ขนาดปริมาณ
งาน กว้าง 16.00 เมตร ยาว 29 เมตร   สูง 11.50 เมตร
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,039,720 บาท

งบบุคลากร รวม 477,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 477,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 435,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจายเป็นคาปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  รวม 1 ตําแหนง
1.ผู้อํานวยการกองประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:15 หน้า : 146/160



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
ตามระเบียบที่กําหนด  รวม 1 ตําแหนง
1.ผู้อํานวยการกองประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 562,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 262,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาซอมแซมประปา จํานวน 4
 อัตรา   จํานวน  12  เดือน   
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเปิด-ปิดน้ําประปา  ประจําหอ
ถัง  จํานวน  12  หอถัง  จํานวน  7  อัตรา    จํานวน  12
  เดือน   
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขุดเจาะบอบาดาล ขนาดเส้นผาน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว และอุปกรณ์ทอกรุทอกรอง พร้อมคาธรรมเนียม
ขออนุญาตขุดเจาะ จากสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 11 จังหวัด
อุบลราชธานี และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําคุณลักษณะทาง
กายภาพทางเคมี เพื่อประกอบการขออนุญาตการใช้น้ํา เพื่อการ
อุปโภค - บริโภค  จํานวน 2 บอ
 ฯลฯ 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
เบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพงและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา เพื่อยก
ระดับมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาและน้ําบริโภคครัวเรือน
ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  219 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้ยอมสิ้นเปลือง  หมด
ไป  แปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวม
ถึงรายจาย    เชน  คลอรีน  สารส้ม   เป็นต้น   ฯลฯ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปปกครองสวนท้องถิ่น    
    2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท0808.2/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานงบกลาง
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งบกลาง รวม 7,799,272 บาท
งบกลาง รวม 7,799,272 บาท
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งบกลาง รวม 7,799,272 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 117,000 บาท
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 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาล  ไมน้อยกวา ร้อยละ 50  ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
       1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
       2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
       3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
       5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว
 1263  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  
       6)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1201  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
       7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552
  เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
       8)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3
/ว 1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554  
       9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0891.3/ว 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสา
ธารณุสข และรายการรายจายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  ในอัตราร้อย
ละ 0.2  ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี     
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
       1)  พระราชบัญญัติ  เงินทดแทน  (ฉบับที่2)  พ.ศ.2561  ลง
วันที่  10  ตุลาคม  2561
       2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 25641 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,760,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ
     เพื่อรองรับสวัสดิการให้แกผู้อายุ  ที่มีอายุ  60 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นไว้แล้วโดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ  โดย
- ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี  จะได้รับ 600  บาท จํานวน 335
 คน เพิ่มเติม    15  คน (350x600=210,000x12=2,520,000)
 เป็นเงิน  2,520,000.-บาท
- ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี  จะได้รับ 700  บาท จํานวน 158
 คน  เพิ่มเติม  7  คน (165x700=115,500x12=1,386,000
)  เป็นเงิน  1,386,000.-บาท
- ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี  จะได้รับ 800  บาท จํานวน  64
 คน เพิ่มเติม    5  คน (69x800=55,200x12=662,400)  เป็น
เงิน  662,400.-บาท
- ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป  จะได้รับ 1,000  บาท จํานวน 11
 คน เพิ่มเติม  5  คน (16x1,000=16,000x12=192,000)  เป็น
เงิน  192,000.-บาท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
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 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ปวยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุน
คาใช้จายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนคาใช้จายสนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,102,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ
     เพื่อรองรับสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการ  ที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นแล้ว  โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยคนพิการคนละ 800
 บาทตอเดือน 
รายเดิม  189  ราย  เป็นเงิน  1,814,400.-บาท
เพิ่มเติม    30  ราย  เป็นเงิน     288,000.-บาท
                       รวมเป็นเงิน  2,102,400.-บาท
 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
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. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ปวยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุน
คาใช้จายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนคาใช้จายสนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์  ให้แกผู้ปวยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยูยาก
จน  หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล  ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้  โดยผู้ปวยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ  500  บาทตอเดือน  ครบทั้ง  12  เดือน  จํานวน 3 คน  เพิ่ม
เติม  2  คน  เป็นเงิน  30,000.-บาท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17  
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับสนับสนุนการจายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ปวยเอดส์ 

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน  การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ําปาไหล
หลาก  แผนดินถลม ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟปา
และหมอกควันและโรคติดตอ
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
       2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2545
       3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2559
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560
       5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่  13  มกราคม  2558
       6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่  8 มีนาคม 2560       
       7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1064  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560
       8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท
 0810.4/ว 1173  ลงวันที่  15  มิถุนายน  2560
       9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520  ลงวันที่  2  สิงหาคม  2560
     10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560
      11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560
     11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 608  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561
     12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077  ลงวันที่  17  เมษายน  2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  และข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2556 กําหนดวา
สมาชิกต้องชําระคาบํารุงให้แกสมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตาม
เกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญเป็นผู้กําหนด  โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําปีที่ผานมาของเทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงินจายขาดและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท  แตจะต้องไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหก
ของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกิน  500,000  บาท  โดย
ในปีงบประมาณ  2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไมน้อยกวา
ร้อยละ  50  ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -  2565 หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 14
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างของเทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับราชการ  
ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
     1)  พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
     2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลง
วันที่  3  มิถุนายน  2537
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวัน
ที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษใน
กรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 444,472 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500  โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจาย
ทั่วไป (ยกเว้น  พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและ
เงินอุดหนุน) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
  1) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29  ลงวันที่ 12  กรกฎาคม  2560  
  2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
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

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

40,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

90,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

117,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,760,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

444,472

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,102,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

40,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

90,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

117,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,760,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

444,472

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,102,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400
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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 (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 223,680 509,790 378,280

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 435,720 349,320 1,425,060 994,080 1,666,680

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 221,760

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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

168,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 10,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 252,000 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,261,500 2,373,250

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

49,260 49,260

เงินเดือนพนักงาน 3,938,580 8,809,440

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 218,280 440,040

เงินประจําตําแหน่ง 312,000 480,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,000 90,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

130,000 65,000 363,000

ค่าเช่าบ้าน 152,000 266,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 35,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 777,021 1,049,021
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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

ค่าจ้างเหมาช่างซ่อม
บํารุง

540,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดภายในเขต
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

1,190,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

240,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยนักวิชาการศึกษา

90,000

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ พนักงานดับ
เพลิงและขับรถบรรทุก
น้ําดับเพลิง

ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้
ชีพ  (พนักงานขับรถฉุก
เฉิน  1669)

170,000

จ้างเหมาจัดทําระบบ
งานสารบรรณอิเล็คทรอ
นิคส์ (e-office)

จ้างเหมาบริการสํารวจ
จํานวนสุนัข/แมว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาช่างซ่อม
บํารุง

540,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดภายในเขต
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

1,190,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

240,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยนักวิชาการศึกษา

90,000

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ พนักงานดับ
เพลิงและขับรถบรรทุก
น้ําดับเพลิง

912,000 912,000

ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้
ชีพ  (พนักงานขับรถฉุก
เฉิน  1669)

170,000

จ้างเหมาจัดทําระบบ
งานสารบรรณอิเล็คทรอ
นิคส์ (e-office)

2,000 2,000

จ้างเหมาบริการสํารวจ
จํานวนสุนัข/แมว

20,000
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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

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 50,000 40,000 65,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

โครงการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง
ประชารัฐ

20,000

โครงการกิจกรรมงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษาและส่งเสริมท่อง
เที่ยว

120,000

โครงการกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง

100,000

โครงการกิจกรรมวัน
เทศบาล

5,000

โครงการกิจกรรม
สงกรานต์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

75,000 75,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 335,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

45,000 45,000

โครงการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง
ประชารัฐ

20,000

โครงการกิจกรรมงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษาและส่งเสริมท่อง
เที่ยว

120,000

โครงการกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง

100,000

โครงการกิจกรรมวัน
เทศบาล

5,000

โครงการกิจกรรม
สงกรานต์

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 ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000

โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอย

10,000

โครงการค่าชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

โครงการค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ํา
เสีย

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

120,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000

โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอย

10,000

โครงการค่าชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

30,000 30,000

โครงการค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

400,000 400,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ํา
เสีย

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

120,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ

50,000
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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

โครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ  
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคตของสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  บรม
นาถบพิตร

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
ฯ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว

10,000

โครงการจัดบริการหรือ
ปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะ

20,000

โครงการจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
เทศกาลปีใหม่

โครงการจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
เทศกาลสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ  
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคตของสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  บรม
นาถบพิตร

10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
ฯ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว

10,000

โครงการจัดบริการหรือ
ปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะ

20,000

โครงการจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
เทศกาลปีใหม่

10,000 10,000

โครงการจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
เทศกาลสงกรานต์

10,000 10,000
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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

โครงการด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

10,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปา

10,000

โครงการตรวจอาหาร
ปลอดภัย

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นในเขต
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงตลาด
สดน่าซื้อ

30,000

โครงการปรับปรุงระบบ
การให้บริการประชาชน
ในการชําระภาษีและ
ออกหน่วยบริการรับ
ชําระภาษีเคลื่อนที่สร้าง
จิตใต้สํานึกในการชําระ
ภาษีท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว

10,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปา

10,000

โครงการตรวจอาหาร
ปลอดภัย

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นในเขต
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000 10,000

โครงการปรับปรุงตลาด
สดน่าซื้อ

30,000

โครงการปรับปรุงระบบ
การให้บริการประชาชน
ในการชําระภาษีและ
ออกหน่วยบริการรับ
ชําระภาษีเคลื่อนที่สร้าง
จิตใต้สํานึกในการชําระ
ภาษีท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

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

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกทบทวน 
อปพร.ในเขตเทศบาล

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
(e-LAAS)

โครงการยุติความรุนแรง
ในครอบครัว

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกทบทวน 
อปพร.ในเขตเทศบาล

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 5,000

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
(e-LAAS)

5,000 5,000

โครงการยุติความรุนแรง
ในครอบครัว

15,000
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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

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดชุมชน

20,000

โครงการวันต่อต้านยา
เสพติดโลก

โครงการวันปิยมหาราช 20,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุก
เฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย
ใส่ใจรักสุขภาพ

30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดชุมชน

20,000

โครงการวันต่อต้านยา
เสพติดโลก

7,000 7,000

โครงการวันปิยมหาราช 20,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุก
เฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย
ใส่ใจรักสุขภาพ

30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000
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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

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

125,800

โครงการสภาเด็ก 10,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์และตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัย
อันควรในกลุ่มวัยรุ่น

10,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

15,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

50,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

125,800

โครงการสภาเด็ก 10,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์และตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัย
อันควรในกลุ่มวัยรุ่น

10,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

15,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

50,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน

10,000
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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

โครงการอบรมป้องกัน
อัคคีภัยในโรงเรียน

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร

โครงการอบรมเพื่อเสริม
สร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

โครงการอบรมเยาวชน
ยุคใหม่ใส่ใจเอดส์

10,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาตนเอง  พัฒนา
ชุมชน  สู่การพัฒนาท้อง
ถิ่น  ตามแนวพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมป้องกัน
อัคคีภัยในโรงเรียน

10,000 10,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร

10,000 10,000

โครงการอบรมเพื่อเสริม
สร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

10,000 10,000

โครงการอบรมเยาวชน
ยุคใหม่ใส่ใจเอดส์

10,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาตนเอง  พัฒนา
ชุมชน  สู่การพัฒนาท้อง
ถิ่น  ตามแนวพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง

250,000 250,000

วันที่พิมพ์ : 16/7/2563  13:59:45 หน้า : 22/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

โครงการอบรมให้ความ
รู้ระเบียบวินัยจราจร
และรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย จํานวน

โครงการอบรมให้ความ
รู้และฝึกทบทวนงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการอําเภอใส
สะอาด

20,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( 
ศพด. )

83,620

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 350,000 30,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ระเบียบวินัยจราจร
และรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย จํานวน

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และฝึกทบทวนงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000 10,000

โครงการอําเภอใส
สะอาด

20,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( 
ศพด. )

83,620

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 640,000
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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

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

300,000 240,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,111,396

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 362,600

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 530,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 170,000 170,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

540,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,111,396

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 150,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 362,600

วัสดุอื่น 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 750,000 750,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,000 7,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้

จัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งานพนักพิงกลางปรับ
โช๊คได้

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก

จัดซื้อโต๊ะ

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 *

22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 *
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 7,000 7,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งานพนักพิงกลางปรับ
โช๊คได้

3,500 3,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 97,200 97,200

จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 5,000 5,000

จัดซื้อโต๊ะ 7,000 7,000

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 6,000 6,000

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1 *

22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 *

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

2,600

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800VA

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

2,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

28,500

จัดซื้อถังขยะ 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

59,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer

4,300 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 8,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

2,600 5,200

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800VA

2,500 2,500

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

5,800 5,800

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

2,500 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

28,500

จัดซื้อถังขยะ 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

59,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จมใต้น้ํา ( 
Submersible Pump )

150,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด 
แบบมือถือ

5,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี

132,700

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
นามวา หมู่ที่ 4

289,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ศิลารักษ์ หมู่ที่ 9

320,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ส่งเสริม หมู่ที่ 3 บ้าน
อ่างหินใต้

262,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จมใต้น้ํา ( 
Submersible Pump )

150,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด 
แบบมือถือ

5,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี

132,700

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
นามวา หมู่ที่ 4

289,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ศิลารักษ์ หมู่ที่ 9

320,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
ส่งเสริม หมู่ที่ 3 บ้าน
อ่างหินใต้

262,900
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนสถาพร 
(ศาลาหกเหลี่ยม) หมู่ที่ 
2  บ้านอ่างหินเหนือ

468,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณทุ่งน้อย หมู่
ที่ 2

369,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมลานกีฬา  หมู่ที่ 5

297,000

โครงการปรับปรุงพื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอย

68,800

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

350,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการขยะแลก
อุปกรณ์การเรียน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรถนนสถาพร 
(ศาลาหกเหลี่ยม) หมู่ที่ 
2  บ้านอ่างหินเหนือ

468,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณทุ่งน้อย หมู่
ที่ 2

369,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมลานกีฬา  หมู่ที่ 5

297,000

โครงการปรับปรุงพื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอย

68,800

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

350,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการขยะแลก
อุปกรณ์การเรียน

20,000
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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

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กประถม
ศึกษา

2,024,000

เงินอุดหนุนศูนย์อํานวย
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอพิบูล
มังสาหาร

200,000

รวม 7,799,272 1,039,720 2,488,600 505,000 790,000 5,508,450 2,266,840 6,492,276
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กประถม
ศึกษา

2,024,000

เงินอุดหนุนศูนย์อํานวย
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี

10,000 10,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอพิบูล
มังสาหาร

200,000

รวม 1,259,000 13,053,481 41,202,639
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