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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,984,600 1,313,160 8,297,760

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,359,960 1,313,160 5,673,120

งบดําเนินงาน 2,168,493 2,446,660 4,615,153

    ค่าตอบแทน 200,000 15,000 215,000

    ค่าใช้สอย 1,151,493 680,000 1,831,493

    ค่าวัสดุ 0 1,751,660 1,751,660

    ค่าสาธารณูปโภค 817,000 0 817,000

งบลงทุน 86,700 27,000 113,700

    ค่าครุภัณฑ์ 86,700 27,000 113,700

                                             รวม 9,239,793 3,786,820 13,026,613

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 972,000 107,000 1,079,000

    ค่าใช้สอย 972,000 107,000 1,079,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 1,002,000 107,000 1,109,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 864,240 1,057,560 1,921,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 864,240 1,057,560 1,921,800

งบดําเนินงาน 340,000 1,917,919 2,257,919

    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000

    ค่าใช้สอย 290,000 673,600 963,600

    ค่าวัสดุ 0 1,244,319 1,244,319

งบลงทุน 29,600 100,000 129,600

    ค่าครุภัณฑ์ 29,600 100,000 129,600

งบเงินอุดหนุน 0 2,084,000 2,084,000

    เงินอุดหนุน 0 2,084,000 2,084,000

                                             รวม 1,233,840 5,159,479 6,393,319

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,129,380 0 1,129,380

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,129,380 0 1,129,380

งบดําเนินงาน 136,000 575,000 711,000

    ค่าตอบแทน 46,000 0 46,000

    ค่าใช้สอย 90,000 575,000 665,000

งบลงทุน 26,300 0 26,300

    ค่าครุภัณฑ์ 26,300 0 26,300

                                             รวม 1,291,680 575,000 1,866,680



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,692,420 0 0 1,692,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,692,420 0 0 1,692,420

งบดําเนินงาน 331,000 0 1,510,000 1,841,000

    ค่าตอบแทน 61,000 0 0 61,000

    ค่าใช้สอย 270,000 0 1,510,000 1,780,000

งบลงทุน 210,000 0 122,500 332,500

    ค่าครุภัณฑ์ 210,000 0 22,500 232,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 0 200,000

    เงินอุดหนุน 0 200,000 0 200,000

                                             รวม 2,233,420 200,000 1,632,500 4,065,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 513,960 0 513,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 513,960 0 513,960

งบดําเนินงาน 95,000 105,000 200,000

    ค่าใช้สอย 95,000 105,000 200,000

                                             รวม 608,960 105,000 713,960

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000 264,507 464,507

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000 264,507 464,507

                                             รวม 100,000 100,000 264,507 464,507



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 1,572,500 1,572,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,572,500 1,572,500

                                             รวม 1,572,500 1,572,500

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 449,220 449,220

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 449,220 449,220

งบดําเนินงาน 225,000 225,000

    ค่าใช้สอย 225,000 225,000

                                             รวม 674,220 674,220

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,260,912 9,260,912

    งบกลาง 9,260,912 9,260,912

                                             รวม 9,260,912 9,260,912
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 57,960.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 10,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 10,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 16,560.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 124,200.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 218,720.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 124,550.00 1,883,793.00 2,348,640.00 11.15 % 2,610,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 775.00 5,550.00 420.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 11,200.00 269,716.66 306,000.00 0 % 306,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 12,090.00 171,630.00 185,280.00 1.81 % 188,640

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 195.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 72,100.00 1,127,740.00 1,240,014.00 -3.41 % 1,197,720

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลอ่างศิลา
อําเภอพิบูลมังสาหาร    จังหวัดอุบลราชธานี

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:07 หน้า : 1/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 5,530.00 75,480.00 98,400.00 -42.07 % 57,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 226,440.00 3,533,909.66 4,178,754.00 4,359,960

รวมงบบุคลากร 0.00 445,160.00 6,158,549.66 6,803,394.00 6,984,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 2,300.00 64,600.00 142,000.00 5.63 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 4,800.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 2,300.00 69,400.00 182,000.00 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 101,262.00 216,000.00 76.62 % 381,493

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 102,385.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 96,601.56 270,000.00 -25.93 % 200,000

โครงการกิจกรรม 5ส. ในสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

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

โครงการจัดงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:07 หน้า : 2/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดทําวารสารเทศบาลและจัดทํา
คู่มือบริการประชาชน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมท้องถินในเขต
เทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 0.00 12,005.00 24,145.00 -58.58 % 10,000

โครงการรวมพลังแห่งความภักดี เพือ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชการที 9

0.00 0.00 0.00 8,705.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประชา
สัมพันธ์งานราชพิธีต่างๆ(โครงการ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมแสดง
ความอาลัยและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 15,150.00 -100 % 0

โครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการอบรมเพือเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลอ่างศิลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง  ของเทศบาลตําบลอ่างศิลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  ผู้
นําชุมชน  และประชาชนทัวไป  ของ 
อปท.เกียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:07 หน้า : 3/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้
นําชุมชน และประชาชนทัวไป ของ อปท
.เกียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 312,253.56 692,000.00 1,151,493

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 132,765.67 794,340.83 700,000.00 0 % 700,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 17,008.72 97,420.29 110,000.00 -9.09 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 1,385.00 5,525.00 10,000.00 -30 % 7,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 8,950.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 151,159.39 906,236.12 835,000.00 817,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 153,459.39 1,287,889.68 1,709,000.00 2,168,493

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้ทํานําร้อน-นําเย็น  จํานวน 1 
เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

จัดซือตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:07 หน้า : 4/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองชนิดเลเซอร์  หรือ LED  
ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,600

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 86,700

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 86,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 78,900.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 78,900.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 78,900.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 598,619.39 7,525,339.34 8,512,394.00 9,239,793

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 71,920.00 495,150.90 513,880.00 143.86 % 1,253,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 1,550.00 35.64 1,300.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 13,500.00 30,000.00 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 73,470.00 508,686.54 545,180.00 1,313,160

รวมงบบุคลากร 0.00 73,470.00 508,686.54 545,180.00 1,313,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 15,480.00 10,000.00 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 15,480.00 30,000.00 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 284,600.66 400,000.00 -12.5 % 350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 15,326.00 80,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 5,260.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชนในการชําระภาษีและออก
หน่วยบริการรับชําระภาษีเคลือนทีสร้าง
จิตใต้สํานึกในการชําระภาษีท้องถินเพือ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   (e-
LAAS)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน-การบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

0.00 0.00 22,300.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 122,650.00 178,000.00 40.45 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 5,260.00 444,876.66 678,000.00 680,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 629,790.00 757,000.00 -82.83 % 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 531,537.00 530,000.00 -73.54 % 140,260

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 226,400

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 94,430.00 290,000.00 -48.28 % 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 374,162.40 410,000.00 -51.22 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 221,170.00 305,000.00 -67.21 % 100,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 29,920.00 604,980.00 570,000.00 -73.68 % 150,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 29,920.00 2,456,069.40 2,862,000.00 1,751,660

รวมงบดําเนินงาน 0.00 35,180.00 2,916,426.06 3,570,000.00 2,446,660

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงกลางปรับ
โช๊คได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

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

0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงกลางไม่
ปรับโช๊ค (สําหรับกองช่าง)  จํานวน 6 ตัว 
ตัวละ 1,900  บาท 0.00 0.00 11,400.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงกลางไม่
ปรับโช๊ค (สําหรับสํานักปลัด)   จํานวน  
4  ตัว ตัวละ 1,900 บาท

0.00 0.00 7,600.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 3 ชัน (สําหรับสํานัก
ปลัด)  จํานวน  2 หลัง หลังละ  2,500 
บาท

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือคูลเลอร์ ถังต้มนําร้อนไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 38,500.00 5,000.00 27,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 38,500.00 5,000.00 27,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 108,650.00 3,463,612.60 4,120,180.00 3,786,820

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 707,269.39 10,988,951.94 12,632,574.00 13,026,613

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

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

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 9,516.00 0.00 0 % 0

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

รวมงบบุคลากร 0.00 37,200.00 200,771.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 24,320.00 1,158,000.00 -16.06 % 972,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 52,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 77,120.00 1,158,000.00 972,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 3,000.00 77,120.00 1,158,000.00 972,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 40,200.00 277,891.00 1,158,000.00 1,002,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน 
เทศกาลปีใหม่ 0.00 0.00 30,000.00 16,500.00 -9.09 % 15,000

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน 
เทศกาลสงกรานต์ 0.00 0.00 11,580.00 17,000.00 -11.76 % 15,000
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทบ
ทวน อปพร.ในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการยุวประชาธิปไตย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 0.00 0.00 5,650.00 10,000.00 -30 % 7,000

โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

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

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยภายในชุมชน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ใน
เขตเทศบาล

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัย
จราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 47,230.00 108,500.00 107,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 48,500.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 58,500.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 47,230.00 167,000.00 107,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 47,230.00 167,000.00 107,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 40,200.00 325,121.00 1,325,000.00 1,109,000
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 38,280.00 296,222.87 258,080.00 154.41 % 656,580

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 7,000.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 11,560.00 194,450.00 156,250.00 3.07 % 161,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 725.00 25,193.00 9,180.00 -49.67 % 4,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 50,565.00 522,865.87 423,510.00 864,240

รวมงบบุคลากร 0.00 50,565.00 522,865.87 423,510.00 864,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 100 % 35,000

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

รวมค่าตอบแทน 0.00 7,939.00 6,000.00 15,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 245,000.00 -2.04 % 240,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 40,705.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 40,705.00 305,000.00 290,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 7,939.00 46,705.00 330,000.00 340,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
 ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,300

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
ประมวลผล  แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 29,600

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 29,600

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 58,504.00 569,570.87 753,510.00 1,233,840

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 771,440.00 1.02 % 779,280

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 186,000.00 4.45 % 194,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 957,440.00 1,057,560

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 957,440.00 1,057,560

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:07 หน้า : 12/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 30,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 40,000.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งซาติ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสําหรับ
เด็ก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 399,500.00 641,600.00 -5.14 % 608,600

โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 30,400.00 439,500.00 721,600.00 673,600

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 1,226,121.26 1,254,485.00 -0.81 % 1,244,319

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

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 1,236,121.26 1,264,485.00 1,244,319

รวมงบดําเนินงาน 0.00 30,400.00 1,675,621.26 1,986,085.00 1,917,919

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:07 หน้า : 13/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 2,046,000.00 2,084,000.00 0 % 2,084,000

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

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

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 30,400.00 3,721,621.26 5,027,525.00 5,159,479

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 88,904.00 4,291,192.13 5,781,035.00 6,393,319

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 15,290.00 453,424.00 523,400.00 70.29 % 891,300

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 12,330.00 174,900.00 192,360.00 1.93 % 196,080

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 132,290.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 225,620.00 2,961,227.00 757,760.00 1,129,380

รวมงบบุคลากร 0.00 225,620.00 2,961,227.00 757,760.00 1,129,380

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:08 หน้า : 14/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 6,100.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 6,100.00 51,000.00 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

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

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการตรวจอาหารปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซือ 0.00 0.00 11,210.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการ
ทํางาน พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที ด้านเศรษกิจของชุมชน 
ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี และคุณธรรมจริยธรรม 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
และพนักงานเทศบาลตําบลอ่างศิลา อาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นําชุมชน 
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง เทศบาลตําบล
อ่างศิลา

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:08 หน้า : 15/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

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

โครงการอําเภอใสสะอาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 31,210.00 320,000.00 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 57,130.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 57,130.00 100,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 94,440.00 471,000.00 136,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงกลางปรับ
โช๊ค 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน แบบที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Jet 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 7,500.00 26,300

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 7,500.00 26,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 225,620.00 3,055,667.00 1,236,260.00 1,291,680

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:08 หน้า : 16/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 287,256.00 515,000.00 0.97 % 520,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์  และตังครรภ์ไม่พร้อม
ก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 287,256.00 515,000.00 575,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 287,256.00 515,000.00 575,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 74,588.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 37,500.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 112,088.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 112,088.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 0.00 399,344.00 515,000.00 575,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 225,620.00 3,455,011.00 1,751,260.00 1,866,680

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:08 หน้า : 17/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 101,710.00 911,905.00 1,119,800.00 3.04 % 1,153,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 775.00 7,110.00 1,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 3,500.00 14,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 33,990.00 441,720.00 497,391.00 -4.82 % 473,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 2,865.00 36,540.00 36,540.00 -36.45 % 23,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 142,840.00 1,411,275.00 1,696,731.00 1,692,420

รวมงบบุคลากร 0.00 142,840.00 1,411,275.00 1,696,731.00 1,692,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 1,300.00 236,000.00 -6.78 % 220,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 5,065.00 40,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:08 หน้า : 18/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 233,147.54 255,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 239,512.54 531,000.00 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 275,512.54 582,000.00 331,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอก
อากาศ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,400

จัดซือเต็นท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือครุภัณฑ์เครืองปัมลม 3HP 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

จัดซือครุภัณฑ์ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต 
ขนาด 15x15x15 cm. 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

จัดซือครุภัณฑ์ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง
ม้า จํานวน 3 เครือง เครืองละ 18,000 
บาท

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองเชือมโลหะ ชนิดตังพืน 
300A พร้อมสายและอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เชือมโลหะ ชนิดหูหิวเคลือนที 
พร้อมสายและอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  1  kVA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:17:08 หน้า : 19/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
ประมวลผล  แบบที 2* 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 82,500.00 210,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโครงหลักคาเหล็กมุง
ตาข่ายกรองแสงสนามทรายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา

0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ  
เทิดไท้องค์ราชัน  ราชินี 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 155,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 237,500.00 210,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 142,840.00 1,686,787.54 2,516,231.00 2,233,420

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 17,921.43 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 17,921.43 0.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 84,611.00 100,000.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 158,153.00 249,500.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 242,764.00 349,500.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 260,685.43 349,500.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 260,685.43 349,500.00 200,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 1,300.00 668,800.00 1,795,500.00 -16.46 % 1,500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดการขยะมูลฝอย  สิงปฏิกูล  
และนําเสีย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,300.00 668,800.00 1,795,500.00 1,510,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 7,340.00 100,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 7,340.00 180,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,300.00 676,140.00 1,975,500.00 1,510,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,500

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพืนทีกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 122,500

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 1,300.00 676,140.00 2,075,500.00 1,632,500

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 144,140.00 2,623,612.97 4,941,231.00 4,065,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 20,360.00 284,600.00 299,640.00 2 % 305,640

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 200,400.00 202,176.00 3.04 % 208,320

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 35,360.00 485,000.00 501,816.00 513,960

รวมงบบุคลากร 0.00 35,360.00 485,000.00 501,816.00 513,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือวาง
แผนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการพัฒนา เฉลิมพระเกียรติตาม
รอยเบืองพระยุคลบาท  ประจําปี พ.ศ
.2559

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทํา
แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 95,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 95,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0.00 35,360.00 485,000.00 551,816.00 608,960

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 8,145.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 8,145.00 0.00 0

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการแก้ปัญหาในด้านอาชญากรรม  
โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  
การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการ
ทางเพศ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 0.00 0.00 29,000.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมการจัดทําดอกไม้
จันทน์เพือใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการภูมิปัญญาท้องถินกับการพัฒนา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการศูนย์ส่งเสริมและฟืนฟู
สมรรถภาพในชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทํา
แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
ใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการสภาเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

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

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการอบรมหัตถกรรมจักสาน
พลาสติก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 59,000.00 105,000.00 105,000

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

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

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 35,360.00 552,145.00 656,816.00 713,960

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  บรมนาถบพิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหา
วชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกรู

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการวันครอบครัว 0.00 0.00 80,000.00 29,220.00 71.12 % 50,000

โครงการวันปิยมหาราช 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 33.33 % 20,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 0.00 0.00 8,200.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 98,200.00 54,220.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 98,200.00 54,220.00 100,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 98,200.00 54,220.00 100,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดย
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
สัมพันธ์เทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 0.00 109,900.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 109,900.00 160,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 109,900.00 160,000.00 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 109,900.00 160,000.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์ 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

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

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิน 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 -36.62 % 9,507

โครงการอนุรักษ์  ศิลปะวัฒนธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -20 % 80,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาและส่งเสริมการท่อง
เทียว

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 370,000.00 235,000.00 264,507

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 370,000.00 235,000.00 264,507

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 370,000.00 235,000.00 264,507

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 578,100.00 449,220.00 464,507
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 399,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

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

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 0.00 165,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีมงคล 
 หมู่ที 5 บ้านโนนโพธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 204,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  ค.ส.ล.  
ซอยโชคชัย - ถ.ส่งเสริม  หมู่ที 3 บ้าน
อ่างหินใต้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 254,500

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
ซอยกลางเมือง  หมู่ที 9  บ้านศิลารักษ์ 0.00 0.00 0.00 146,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
ถนนรอบบ้าน  หมู่ที 4 บ้านอ่างหิน
สามัคคี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 262,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
ถนนวิวัฒน์  หมู่ที 4  บ้านอ่างหินสามัคคี 0.00 0.00 0.00 208,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
ถนนส่งเสริม  หมู่ที 3  บ้านอ่างหินใต้ 0.00 0.00 0.00 243,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.ซอยกลางเมือง หมู่ที  9   บ้านศิลารักษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการซ่อมแซมผิวถนนสถาพร (ศาลา
หกเหลียม) หมู่ที 2  บ้านอ่างหินเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 502,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 664,000.00 597,000.00 1,572,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 664,000.00 597,000.00 1,572,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 664,000.00 597,000.00 1,572,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 664,000.00 597,000.00 1,572,500

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพือประดับ
บริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ "รักนํา  รักปา  รักษาแผ่นดิน" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการ "รักนํา รักป่า รักแผ่นดิน" 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 60,000.00 20,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 11,090.00 0.00 0.00 100 % 407,220

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

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

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

รวมงบบุคลากร 0.00 23,185.00 0.00 0.00 449,220

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 191,520.00 0.00 100 % 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตรวจสอบคุณภาพนําประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 191,520.00 0.00 225,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 191,520.00 0.00 225,000

รวมงานกิจการประปา 0.00 23,185.00 191,520.00 0.00 674,220

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 23,185.00 191,520.00 0.00 674,220

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0.00 135,283.26 2,560,447.41 3,504,043.00 -35.47 % 2,261,334

ค่าชําระดอกเบีย 0.00 14,716.74 182,707.84 303,268.00 -68.68 % 94,978

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 18,302.00 227,213.00 114,972.00 0.02 % 115,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 590,000.00 3,913,200.00 1.75 % 3,981,600

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 271,200.00 2,064,000.00 -6.98 % 1,920,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 1,500.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 9,022.00 200,000.00 0 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -50 % 200,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 392,244.00 430,780.00 6.78 % 460,000

รวมงบกลาง 0.00 169,802.00 4,250,834.25 10,958,263.00 9,260,912

รวมงบกลาง 0.00 169,802.00 4,250,834.25 10,958,263.00 9,260,912

รวมงบกลาง 0.00 169,802.00 4,250,834.25 10,958,263.00 9,260,912

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 169,802.00 4,250,834.25 10,958,263.00 9,260,912

รวมทุกแผนงาน 0.00 1,434,480.39 27,920,488.29 39,152,399.00 39,167,631
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อําเภอ พิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,167,631 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,239,793 บาท
งบบุคลากร รวม 6,984,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี
  - นายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตราๆละ  27,600  บาท/เดือน  
  -  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆละ 15,180  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ
. 2554  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี
  - นายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆละ 4,000  บาท/เดือน    
  - รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆละ  3,000  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ
. 2554  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี
  - นายกเทศมนตรีจํานวน  1 อัตราๆ ละ 4,000  บาท/เดือน  
  - รองนายกเทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล   
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี 
  - เลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆละ 9,660  บาท/เดือน 
  - ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆละ 6,900 บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2554 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  - ประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ  15,180  บาท/เดือน  
     รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  182,160  บาท  
  - รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  12,420
  บาท/เดือน  
     รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  149,040  บาท 
  - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  10  อัตราๆ ละ  9,660  บาท/เดือน  
     รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  1,159,200  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 
2554 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,359,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,610,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 8 อัตรา  ได้แก่
1.ปลัดเทศบาล  
2.รองปลัดเทศบาล  
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
4.นิติกร
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.นักทรัพยากรบุคล
7.เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
8.เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 306,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตาม
ระเบียบทีกําหนด  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน 1 อัตรา  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,197,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 7 อัตรา  ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
4.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
6.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
7.พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 5
 อัตรา  ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
5.พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง

งบดําเนินงาน รวม 2,168,493 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:15:41 หน้า : 4/82



ค่าใช้สอย รวม 1,151,493 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 381,493 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  แยกเป็น
1.ประเภทค่ารับรอง จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับ
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคลทีมานิเทศ
งานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
2.ประเภท ค่าเลียงรับรอง จํานวน 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาเทศบาลตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน (03)
ข้อ 1 และ 2 ดําเนินการตามหนังสือ  สังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานเทศบาลทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวันที  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

โครงการค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  
4) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี  พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 159) 
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โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตาม
ทีกฎหมาย  อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถานที  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  157) 

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมจัดงานรัฐพิธี (งานทีรัฐบาล
กราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี มีหมาย
กําหนดการทีกําหนดไว้เป็นประจํา ซึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธาน ซึง
เห็นได้ว่าแตกต่างจากพระราชพิธีทีว่าแทนทีพระมหากษัตริย์จะทรง
กําหนด กลับเป็นว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายกําหนด แล้วขอพระราชทานอัญเชิญ
เสด็จพระราชดําเนิน ในปัจจุบันมีรัฐพิธีต่างๆ ทีคณะรัฐมนตรีและบุคคล
สําคัญจะไปเฝ้าฯ)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดัง
นี  ค่าวัสดุ  ธงตราสัญลักษณ์  ภาพพระบรมยาลักษณ์  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่าง  เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายเกียว
กับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1 หน้า  8)
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โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  โดยจ่ายเป็น  ค่าป้ายประกาศ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   สือประชา
สัมพันธ์  เป็นต้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  
4) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี  พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  157) 

โครงการประชุมประชาคมท้องถินในเขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถินในเขตเทศบาลตําบล
อ่างศิลา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที    ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที 29 มกราคม  2559  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบุรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564    หน้า 156) 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดย
จ่ายเป็น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์   รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  
4) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี  พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  157) 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  เพือการจัดกิจกรรม
กีฬา  นันทนาการ  เพือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้ซึงชาติ  ศาสนา พระมหา
กษัตริย์  อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
ทังชาติ  การจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชีแจงทําความเข้าใจ  เพือสร้างทัศนคติ
และจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้อง
สถานบันสําคัญของชาติ  โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึงเป็น
สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของ
คนในชาติ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทําสนับสนุนโครงการปก
ป้องสถานบันสําคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  - อุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง  เครืองดืม   ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128  ลง
วันที  31  กรกฎาคม  2557  เรือง  การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
     4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0214/ว 1344  ลง
วันที  5  มิถุนายน  2557  เรือง  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือการปฏิรูป
     5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 1503
  ลงวันที  17  มิถุนายน 2557  แนวทางการดําเนินการตามภารกิจปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติ
     6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
     7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1 หน้า  5)
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โครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
องค์กร  โดยจ่ายเป็น  ค่าป้ายประกาศ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   อาหาร  อาหาร
ว่าง  เครืองดืม ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  
     4) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี  พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  158) 

โครงการอบรมเพือเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอ่างศิลา

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพือเสริมสร้างการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอ่างศิลา  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) คําสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที 69/2557  เรือง  มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที  18
  มิถุนายน  2557 
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิน
     7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0892.4/ว3170  ลง
วันที 8 มิถุนายน  2558  เรือง  การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  159)  

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:15:41 หน้า : 10/82



โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ของเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง ของเทศบาลตําบลอ่างศิลา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0892.4/ว3170  ลง
วันที 8 มิถุนายน  2558  เรือง  การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  159) 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้นําชุมชน และประชาชนทัวไป ของ 
อปท.เกียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้นําชุมชน และ
ประชาชนทัวไป ของ อปท.เกียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  เครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  
     4) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีดี  พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  155)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 817,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่า
บริการ ค่าภาษี ฯลฯ  เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าภาษี เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข  ค่า
ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตาไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็น
ต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารโทรคมนาคม เช่นโทรภาพ หรือโทรสาร ค่า
เทเลกซี ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน ฯลฯ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 86,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 1 ตัว  ตัวละ  5,000
  บาท
รายละเอียด
   - ขนาด 1,219(กว้าง) x 660(ลึก) x 759(สูง) มิลลิเมตร
   - หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
   - พร้อมกระจกปูโต๊ะ
   - ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 202) 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGV  
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
     1. เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพ
จากคอมพิวต์เตร์และวีดีโอ
     2. ใช้ LCD Panel  หรือ ระบบ DlP
     3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True 
     4. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานัก
งานงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 206 )

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้ทํานําร้อน-นําเย็น  จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทํานําร้อน-นําเย็น จํานวน 1 เครือง
รายละเอียด
     1.ตัวตู้และถังนําเย็นทําจากสเตนเลส ปลอดสนิม
     2.ถังนําเย็นเชือมด้วยไฟฟ้า ปลอดภัยจากสารตะกัว
     3.ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดแผงระบายความร้อนด้วย
อากาศ
     4.ฐานคอมเพรสเซอร์ ทําจากสเตนเลส
     5.มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทํางานเกินกําลัง
     6.คอมเพรสเซอร์ ใช้นํายา R-134a NON CFC ไม่
ทําลาย โอโซน เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
     7.ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมสตัท
     8.มีสวิตซ์ เปิด – ปิดระบบนํา ประหยัดพลังงาน
     9.ก๊อกนําเย็นเป็นพลาสติก โยกขึนลง สะดวก สวยงาม
   10.แกนก๊อกนําทําด้วยทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
   11.ถังบรรจุนําพลาสติกใช้ได้กับถังนํา ขนาด 18 – 20 ลิตร
   12.ส่วนทีสัมผัสนําโดยตรง ใช้วัสดุทีไม่เป็นอันตราย ใช้กับนําและ
อาหาร (Food Grade)
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1  หน้า  ...) 

จัดซือตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เย็น  ขนาด  5  คิวบิกฟุต
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    1. ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
    2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    3. การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานัก
งานงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  206)  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
   จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
      1.  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน  หรือ
      2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz 
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
       1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
        2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
กลาง  แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
        3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
7.  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
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จัดซือเครืองชนิดเลเซอร์  หรือ LED  ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 6,600 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองชนิดเลเซอร์  หรือ LED  ขาวดํา  (18
 หน้า/นาที) จํานวน  2  เครือง  เครืองละ 3,300  บาท  เป็นเงินทัง
สิน  6,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
1.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi
2.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm)
3.  มีหน่วยความจํา (Memory) ไม่น้อยกว่า 8 MB
4.  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5.  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น
 (จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 210 )

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  2  เครือง เครืองละ 4,300
  บาท  เป็นเงินทังสิน  8,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
1.  เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi
3.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm) หรือ  8.8  ภาพต่อนาที(ipm)
4.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที  (ppm) 
หรือ  4.5  ภาพต่อนาที(ipm)
5.  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 210 )

งานบริหารงานคลัง รวม 3,786,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,313,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,313,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,253,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 4 อัตรา  ได้แก่
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
8.เจ้าพนักงานพัสดุ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 2,446,660 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวน  ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนทีได้รับการแต่งตังจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรม  และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ เป็น
ต้น  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล   ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวันที  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทีดินและสิง
ปลูกสร้างตามทีกฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดสําเนา  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าจ้างสํารวจพืนทีและจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เพือนําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้  โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลง
ทุน  
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2550      
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67  ลงวันที  9
  มกราคม  2555
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนมาก  ที มท 0808.3/ว 462
  ลงวันที  29 กุมภาพันธ์ 2551  เรือง  การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้า  164  )

โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนในการชําระภาษีและออก
หน่วยบริการรับชําระภาษีเคลือนทีสร้างจิตใต้สํานึกในการชําระภาษีท้องถิน
เพือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
ในการชําระภาษีและออกหน่วยบริการรับชําระภาษีเคลือนทีสร้างจิตใต้
สํานึกในการชําระภาษีท้องถินเพือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ตามกฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี พ.ศ.2546  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้า  167  )
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ตามกฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี พ.ศ.2546  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้า  166  )
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โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   (e-LAAS)

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน-การ
บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ตามกฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
    2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี พ.ศ.2546  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท0808.2/ว2989  ลง
วันที  31  พฤษภาคม  2560  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้า  166  )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 1,751,660 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลข
ขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  ทีถู
พืน  เครืองตัดกระดาษ  ทีเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที  พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้าย
จราจร  หรือแผ่นป้ายต่างๆ  มู่ลี  นาฬิกาตังหรือแขวน  พระพุทธ
รูป  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  กาว  ไม้
บรรทัด  คลอป  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  เป็นต้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
     1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  
     2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
     3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตัง
ไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตตเตอร์และชินส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีชี
สเตอร์  มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์  สายอากาศ หรือเสาร์อากาศสําหรับวิทยุ  เครืองรับโทรทัศน์  จานรับ
สัญญาณดาวเทียม  ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  แผง
บังคับทางไฟ  เป็นต้น  ฯลฯ  ซึงสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อม
สินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมี
ลักษณะคงทนถาวร    รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 140,260 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  ผงซักฟอก  สบู่  นํายา
ดับกลิน  แปรง  ไม้กวาด  กะละมัง  กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา  จาน
รอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง  ฯลฯ
  เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 226,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น   ไม้
ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  เสียม  เลือย  ขวาน  กบไสไม้  เทปวัด
ระยะ  เครืองวัดขนาดเล็ก  (ตลับเมตร ลูกดิง)  สว่าน  โถส้วม  อ่างล้าง
มือ  ราวพาดผ้า  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว  ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อนําบาดาล   เป็นต้น  ฯลฯ  ซึงสิงของ
โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือ
ไม่คงสภาพเดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร    รวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครืองยนต์
เพือใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์    เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจ
ปากตาย  กุญแจเลือน  คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์  กระจกโค้ง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  ยางรถยนต์  นํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์ม
กรองแสง  เบาะรถยนต์  เครืองยนต์ (อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ค
รัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อนํา  หัวเทียน  แบตเตอรี  จาน
จ่าย  ล้อ  ถังนํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถ
ยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรค
หนึง  ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกัน  ค่าติดตัง   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามัน
เชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  นํามันจาร
บี  นํามันเครือง  ถ่าน  ก็าส  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรคหนึง  ให้รวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน  ค่า
ติดตัง  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณเช่น  นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามัน
เตา ฯลฯ 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  ชุดเครืองมือผ่า
ตัด  ทีวางกรวยแก้ว  กระบอกตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง (Stethoscope)  
เปลหามคนไข้  ถังเก็บเชือเพลิง  เครืองนึง  เครืองมือวิทยา
ศาสตร์  สําลี  และผ้าพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมี
ภัณฑ์  ออกซิเจน  นํายาต่างๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแก้ว  ลวด
เชือมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกต่างๆ  สัตว์เลียงเพือการทดลองวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์  หลอดเอกซเรย์  เป็นต้น   ฯลฯ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร  ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  เคียว  สปริงเก
ลอร์ (Spinkler)  เครืองสูบนํา  ซัมเมอร์ส  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พืชและ
สัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา  นําเชือพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช (ใบมีด  เชือก)  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ  เป็นต้น  ฯลฯ    รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  ขาตัง
กล้อง  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมโมรีการ์ด  แภบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้อง  อัดขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรค
หนึง  ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกัน  ค่าติดตัง   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ได้แก่  เครือง
แบบ  เสือ  กางเกง  ผ้า  เครืองหมายยศและสังกัด  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  เป็นต้น  ฯลฯ  ทีจําเป็นในการ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา  ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือ
ใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  และให้หมาย
ถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  ห่วง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตี
ปิงปอง  ลูกแชร์บอล  ไม้แบดมินตัน  ลูกแบดมินตัน  ไม้เทนนิส  ลูก
เทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  ตะกร้อ  ตะกร้าหวายแชร์
บอล  ตาข่ายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุ่มนําหนัก  เสาร์
ตาข่ายกีฬา  ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก  เป็นต้น   ฯลฯ      
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์   ให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้ย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000 บาท  เช่น  แผ่นและจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk,Digital 
Video Disc,Flash Drive) หน่วยประมวลผล   ฮาร์ดดิสก์ไดนร์   ซีดี
รอมไดร์ฟ   แผ่นกรองแสง   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อ
เนือง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)  เมน
บอร์ด (Main Board)   เมมโมรีชิป (Memor Chip)   คัตชีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse)   พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อก (Printer Switching Box)   เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)  แผง
งจรอิเล็กทรอนิกส์  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)  แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-
ROM)  แบบออพติคอล  (Optical) ฯลฯ   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิน    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย  เช่น  ถังขยะ  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี   
      1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก  ที  มท0808.2/มท1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2558  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท0808.2/ว3523  ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊คได้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊คได้ 
   1.กองคลัง  จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
      -  ขนาด 61W x 64.5D x 102H cm. ขาพลาสติกล้อ 5 แฉก เก้าอี
ปรับระดับด้วยระบบโช๊คแก๊ส(ไฮโดรลิค) พนักพิงสามารถเอนได้ ท้าว
แขนฉีดขึนรูปด้วยพลาสติก(PP) ทีนังพนักพิงบุฟองนําอย่างดี ไม่ยุบตัว
ง่าย หุ้มหนังเทียม(PVC) สามารถทําความสะอาดง่าย      
                                                  จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
   2.สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 ตัว ตัวละ 2,000 บาท
      - นน.ทีรับได้ 120 กก. ลึก 65 ซม. กว้าง 59ซม. สูง 96-106ซม.
      - โครงพนักหลัง: เหล็ก, เคลือบสีฝุ่นอิพ็อกซี
      - ทีนัง: ฟองนําคุณภาพดีเกรดเอ
      - โครงทีวางแขนเสริมเหล็กฉีดหุ้มด้วยพลาสติกสีดํา
      - ปรับขึนลง: ด้วยระบบโช็คแก๊ส/สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว
      - วัสดุหุ้ม: หนังเทียมเกรดเอ 
      - โครงขา: ขาเหล็กพ่นสีฝุ่นอิพ็อกซี แข็งแรงไม่หักงาย
   3.กองการศึกษา   จํานวน 1 ตัว ตัวละ 2,000 บาท
      - นน.ทีรับได้ 120 กก. ลึก 65 ซม. กว้าง 59ซม. สูง 96-106ซม.
      - โครงพนักหลัง: เหล็ก, เคลือบสีฝุ่นอิพ็อกซี
      - ทีนัง: ฟองนําคุณภาพดีเกรดเอ
      - โครงทีวางแขนเสริมเหล็กฉีดหุ้มด้วยพลาสติกสีดํา
      - ปรับขึนลง: ด้วยระบบโช็คแก๊ส/สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว
      - วัสดุหุ้ม: หนังเทียมเกรดเอ 
      - โครงขา: ขาเหล็กพ่นสีฝุ่นอิพ็อกซี แข็งแรงไม่หักงาย
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  165) 

จัดซือโต๊ะ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 ตัว  ตัวละ  7,000
  บาท
รายละเอียด
    - ขนาด 1,524(กว้าง) x 762(ลึก) x 759(สูง) มิลลิเมตร
    - หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
    - พร้อมกระจกปูโต๊ะ
    - ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 202) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,002,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 972,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 972,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 972,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานทีราชการ  เป็นต้น
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว3523 ลงวันที 20
  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาใกฏหมายดังนี  
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี
     เพืออุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ  2561  ตามหนังสืออําเภอพิบูล
มังสาหาร  ที อบ 0023.22/ว112  ลงวันที  27  กรกฎาคม  2560
  เรือง  แจ้งขอรับเงินอุดหนุนเพือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ประจําปีงบประมาณ  2561

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 107,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 107,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 137 )
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โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการตังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่  โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าตอบแทน อปพร.  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.5/ว 1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557  
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที 0808.2/ว
 2373  ลงวันที  23  ธันวาคม 2557  เรือง   ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2557
     3)   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  0808.2/ว2721 ลว 18
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  135) 

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตังจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์  โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าตอบแทน อปพร.  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ว
 1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที 0808.2/ว 2373
  ลงวันที  23  ธันวาคม 2557  เรือง   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ
. 2557
3)   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  0808.2/ว2721 ลว 18 ธันวาคม 2558
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  135) 

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:15:42 หน้า : 31/82



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวน อปพร.ในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ในเขตเทศบาล โดย
จ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสังการ  ดังนี  
    1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
    2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
    5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที  มท 0808.2/ว 3795  ลง
วันที  17 พฤศจิกายน 2552   เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
    6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  135) 

โครงการยุวประชาธิปไตย จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการยุวประชาธิปไตย  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 133 )
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โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน 7,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โลก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  - อุปกรณ์  เครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 131 )  
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอ่างศิลา  โดย
จ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  - อุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร   ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 131 )  
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกัน
อัคคีภัยในโรงเรียน  โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 132) 
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โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์
สวมหมวกนิรภัย โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 135 )  

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกทบทวนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร    ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสังการ  ดังนี  
    1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
    2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
    5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที  มท 0808.2/ว 3795  ลง
วันที  17 พฤศจิกายน 2552   เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
    6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  134) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,233,840 บาท
งบบุคลากร รวม 864,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 864,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 656,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่
    1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
    2. เจ้าพนักงานธุรการ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา  ได้แก่
    1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 161,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีห้องสมุด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ   เช่น เงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว จํานวน  1  ตําแหน่ง  ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีห้องสมุด

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
   3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:15:42 หน้า : 35/82



ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวันที  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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งบลงทุน รวม 29,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED  ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองชนิดเลเซอร์  หรือ LED  ขาวดํา  (18
 หน้า/นาที) จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  3,300  บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
1.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi
2.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm)
3.  มีหน่วยความจํา (Memory) ไม่น้อยกว่า 8 MB
4.  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5.  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น
 (จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 210 )

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  4,300
  บาท  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
1.  เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi
3.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm) หรือ  8.8  ภาพต่อนาที(ipm)
4.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที  (ppm) 
หรือ  4.5  ภาพต่อนาที(ipm)
5.  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 211 )
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เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
   จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
      1.  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน  หรือ
      2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz 
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
       1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
        2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
กลาง  แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
        3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
7.  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,159,479 บาท
งบบุคลากร รวม 1,057,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,057,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 779,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา  ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน  ดังนี
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1326  ลงวัน
ที  4  กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือน   เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก
เงินค่าตอบแทน  เงินเพิมค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน  2  อัตรา ตําแหน่ง  ครูผู้
ดูแล  คนละ  3,500  บาทต่อเดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0809.4 /ว1326   ลง
วันที  4   กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือน   เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็กเงินค่าตอบแทน  เงินเพิมค่าครองชีพ และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1
  อัตรา ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็น
เงิน 142,800.-  บาท
และตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 51,480.-  บาท  รวมเป็นเงินทัง
สิน 194,280.-  บาท
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0809.4 /
ว 1326   ลงวันที  4   กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือน   เงินสวัสดิการสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็กเงินค่าตอบแทน  เงินเพิมค่าครองชีพ และเงินประกัน
สังคมสําหรับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 1,917,919 บาท
ค่าใช้สอย รวม 673,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  อุปกรณ์ในการเล่นเกมส์   เครือง
ดืม    ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ   ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที   มท  0313.4/ ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541 เรือง   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที   มท  0313.4/ ว 3722  ลงวันที 10
  สิงหาคม  2555   เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 141 )

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ
  เช่น  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุ  อุปกรณ์   เครืองดืม    ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ   ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวันที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวันที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 145 )
โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เพือให้เด็กได้แลกเปลียนความรู้ระหว่างกลุ่มเพือน ครูผู้
ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์    ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวันที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวันที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 145  )
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 608,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา
          - โครงการจัดซือ  จัดหา   สือการเรียนการสอน   วัสดุการศึกษา
และเครืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 91 คน ๆ ละ 1,700
.- บาท ได้ตังงบประมาณ 154,700.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 )  
ตามหนังสือสังการดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมากที มท 0808.2 / ว 4072
ลงวันที  15 กรกฎาคม  2558   เรือง   ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด   ที มท   0893.3/ ว 3149
  ลงวันที  5 มิถุนายน  2558   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท  0893.2 / ว 1918
ลงวันที  16  มิถุนายน  2552   เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานทีศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2551
          - โครงการค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา  อัตราคนละ  20.-  บาท   จํานวน   91
  คน   จํานวน   245   วัน เป็นเงิน 445,900.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 143 )  
ตามหนังสือสังการดังนี
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2 / ว 4072
  ลงวันที  15  กรกฎาคม 2559  เรือง   ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3 / ว 3149
 ลงวันที  5  มิถุนายน  2558   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท   0893.2 / ว 1918
 ลงวันที  16  มิถุนายน   2552   เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.4
/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ  พ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
          - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนอบรม เดินทางไปราชการ ทัศนศึกษาดูงาน
ต่างๆ จํานวน 4 คน ๆละ  2,000. บาท รวมเป็นเงิน  8,000.-  บาท
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ค่าวัสดุ รวม 1,244,319 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,244,319 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที  ดังนี
1.โรงเรียนบ้านอ่างหิน ( เพียรพิทยาคาร )
          เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม ( นม )ให้กับโรงเรียนบ้านอ่าง
หิน ( เพียรพิทยาคาร ) มีนักเรียน  จํานวน 521 คน คนละ 7.37
  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 998,340.20.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป มีนักเรียนจํานวน 521 คน  คนละ 0.45 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 60,957.- บาท  รวมเป็นเงินทังสิน    1,059,297.20.- บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา   
          เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม ( นม )ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอ่างศิลามีนักเรียน  จํานวน   91  คน  คนละ 7.37
  จํานวน   260  วัน เป็นเงิน 174,374.20.- บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป มีนักเรียนจํานวน 91 คน  คนละ 0.45  บาท  จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 10,647.- บาท  รวมเป็นเงินทังสิน    185,021.20.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 142 )
ตามหนังสือสังการดังนี
    1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2 /ว 4072  
ลงวันที 15  กรกฎาคม  2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ทีมท  0893.3 / ว 3149 
ลงวันที  5   กรกฎาคม  2558เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
   3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.4
/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ  พ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ดังนี
   - ขนาด  310 x 150 ซ.ม.   จํานวน  18  ชุด  
   - ขนาด  180 x 150 ซ.ม.   จํานวน    4  ชุด     
   - ขนาด    80 x 205 ซ.ม.   จํานวน    2  ชุด     
   - ขนาด    80 x 190 ซ.ม.   จํานวน    4  ชุด  
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท  0808.2/ว 1248   ลงวันที   27
  มิถุนายน  2559   เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (  จัดหาทัว
ไปและสํารวจตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  )   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ( พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1  หน้า ... )
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,084,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,084,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,084,000 บาท

1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด   สพฐ. ในเขตพืนที
เพือสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  คนละ  20  บาท  เป็นเวลา  2  ภาค
เรียน จํานวน   200  วัน   จํานวนเงิน  2,084,000.-    บาท ดังนี
     1.1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน  ( เพียรพิทยาคาร )   จํานวน 521 คน
( ยอดเด็กนักเรียน ณ 10  มิถุนายน   2560 ) เป็นเงิน  2,084,000
.-  บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
2.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2 / ว 9616
ลงวันที 24 มิถุนายน 2553  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
3.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2 / ว 4072  
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.2560   ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
4.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0893.3 / ว 3149  
ลงวันที 5  มิถุนายน  2558  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
5.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.2 / ว1201
ลงวันที  30  มิถุนายน  2553  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 185  )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,291,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,129,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,129,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 891,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา  ได้แก่
      1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
      2. นักวิชาการสาธารณสุข
      3. เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่
      1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวันที  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

โครงการตรวจอาหารปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสุ่มตรวจอาหารตามร้านอาหารต่างๆ ในเขต
เทศบาลตําบลอ่างศิลา  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตามแผนพัฒนาสีปี   2561 – 2564    หน้า   118 )
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โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซือ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลาโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ   
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการดังนี
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตามแผนพัฒนาสีปี   2561 – 2564    หน้า   121 )
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน   โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาสีปี  2561 – 2564 หน้า  104)

โครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ตามแผนพัฒนาสีปี  2561 – 2564 หน้า  118)

วันทีพิมพ์ : 21/9/2560  11:15:42 หน้า : 46/82



โครงการอําเภอใสสะอาด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทําสะอาด   โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตามแผนพัฒนาสีปี   2561 – 2564    หน้า   104)
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งบลงทุน รวม 26,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน แบบที 1
   จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
      1.  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน  หรือ
      2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz 
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
       1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
        2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
กลาง  แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
        3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
7.  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(สํานักปลัดเทศบาล)
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 209) 
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Jet จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  4,300
  บาท  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
1.  เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi
3.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm) หรือ  8.8  ภาพต่อนาที(ipm)
4.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที  (ppm) 
หรือ  4.5  ภาพต่อนาที(ipm)
5.  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 210 )

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 575,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 575,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ  (พนักงานขับรถฉุก
เฉิน   1669)    ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  122)
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โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  119)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ประกาศ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม  พ.ศ. 2535
     4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2530
     5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2538
     6) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลาย
ฤทธิ กําจัด ละทิง เคลือนย้าย และการขนส่งสิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไม่ใช้
แล้ว (ฉบับท1ี) พ.ศ. 2531
     7) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุด ที นร 0506/ว 49
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2557 เรือง ข้อสังการของหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ
     8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 4376 ลง
วันที 3 สิงหาคม 2559 เรือง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด
(ตามแผนพัฒนาสีปี 2561 – 2564    หน้า   118 )
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุ - อุปกรณ์   ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0808.2/ว4072ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตามแผนพัฒนาสีปี   2561 – 2564    หน้า   120 )
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์  และตังครรภ์ไม่
พร้อมก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในเรืองเพศสัมพันธ์ และตัง
ครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่น โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  119)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,233,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,692,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,692,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,153,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา  ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
3. นายช่างไฟฟ้า
4. นายช่างเครืองกล
5. เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 473,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
2. ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  เช่น เงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว  จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
2. ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
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งบดําเนินงาน รวม 331,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  10,000  บาท  
ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
     5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  จํานวน  10,000  บาท   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 3652  ลงวันที  17
  พฤศจิกายน  2553  เรือง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนิน
การซือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อ
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.3/ว 4231  ลงวันที  9
  ธันวาคม  2546  เรือง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
ซือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามหนังสือสังการนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว257  ลงวันที 28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวันที  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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งบลงทุน รวม 210,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน  (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

จํานวน 32,400 บาท

เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดตังพืน   หรือชนิดแขวน  
( มีระบบฟอกอากาศ ) ขนาด  24,000  บีทียู   จํานวน  1  เครือง  เครือง
ละ  32,400  บาท  เป็นเงินทังสิน  32,400  บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
   1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  24,000  บีทียู
   2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
   3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
   4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังหมด  ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง  และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
        - ชนิดตังพืนหรือแขวน
        - ชนิดติดผนัง
   6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
   7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนดอืนๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครังที 3/2559 (ครังที 57)  เมือวัน
ที 14  มิถุนายน  2539  เกียวกับการประหยัดพลังงานโดยพิจารณาจัดซือ
เครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ
        - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อย
กว่า
        - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน  ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวน
วัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)  ผลทีได้คือค่า EER  ถ้าค่าของ  EER  สูง  ถือว่า
เครืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
   8) การติดตังเครืองปรับอากาศ
       (1) แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี  สวิตซ์ 1 ตัว
             ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15
 เมตร
   9) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยก
จากราคาเครืองปรับอากาศ)
       (1) ชนิดตังพืนหรือแขวน
             ขนาดไม่ตํากว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท
             ขนาดไม่ตํากว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท
       (2) ชนิดตู้ตังพืน
             ขนาดไม่ตํากว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท
             ขนาดไม่ตํากว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท
       (1) ชนิดติดผนัง
             ขนาด  12,000 -  24,000  บีทียู  3,000  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ( พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 203 )
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จัดซือเต็นท์ จํานวน 144,000 บาท
จัดซือเต็นท์  ขนาด : 5x9x2.5  เมตร  จํานวน  4 หลัง  หลังละ 36,000
  บาท     
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  162)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  1  kVA จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสารองไฟฟ้า ขนาด  1  kVA   จํานวน  1
  เครือง  เป็นเงิน  5,800  บาท  
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร  ดังนี
     1.  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
     2.  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที  1  หน้า  14)  
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  แบบที 2* จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  แบบที 2
*  จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  จํานวน 1 หน่วย 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
       1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
        2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง  แบบ Graphics Proceesing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
        3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีสามารถใช้หน่วยความจําในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคอําเภอพิบูล
มังสาหาร  ( โครงการขยายเสาไฟฟ้าแรงตําพร้อมสายดับ หมู่ที 2,3,4,5
 และ 9 ) 
     เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตเลาไฟฟ้าแรงตําพร้อมสายดับ  หมู่ที  2,3,4,5
 และ 9  จํานวน  16  ต้น
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,632,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,510,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสถานทีราชการ ฯลฯ  เป็นต้น  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว3523 ลงวันที 20
  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาใกฏหมายดังนี  
  1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรง
งาน  
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอบรมให้ความรู้และรณรงค์คัดแยกขยะ  
โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ฯลฯ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตามแผนพัฒนาสีปี   2561 – 2564    หน้า   121 )

โครงการจัดการขยะมูลฝอย  สิงปฏิกูล  และนําเสีย จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย  สิง
ปฏิกูล  และนําเสีย โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตามแผนพัฒนาสีปี   2561 – 2564    หน้า   122 )
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งบลงทุน รวม 122,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน 1  เครือง  เครือง
ละ 9,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
   1.เป็นตัดหญ้าแบบสะพาย
   2.เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
   3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   4.พร้อมใบมีด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสีปี   2561 – 2564    หน้า   207)
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น  จํานวน 1 เครือง  เครือง
ละ 13,000  บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
   1.เป็นตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
   2.เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
   3.รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิว
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสีปี   2561 – 2564    หน้า   207)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงพืนทีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ตามโครงการ
ปรับปรุงพืนทีกําจัดขยะมูลฝอย ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 40
 เมตร  ลึก  3.00  เมตร  จํานวน 2 บ่อ  หรือพืนทีขุดดินไม่น้อย
กว่า 1,680 ลบ.ม. พร้อมบดทับ (ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 และตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 -2564  หน้า  116)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 608,960 บาท
งบบุคลากร รวม 513,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 513,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 208,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
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งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที (4) พ.ศ.2529, ฉบับที (5) พ.ศ.2534, ฉบับที (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที (7) พ.ศ.2548, ฉบับที (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที กค0502/ว42  ลงวันที  26
 กรกฎาคม  2550  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับท2ี)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค0406.4/ว5  ลงวันที  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือวางแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของท้องถิน  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564    หน้า 175)
โครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการจ้างนักเรียน, นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาค
เรียน  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 124)
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โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน  เพือการส่ง
เสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชน  และกิจกรรมสนับสนุน  การจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้นําชุมชน  สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชน  และสนับสนุน  การขับเคลือนแผนชุมชน  แบบ
บูรณาการ  เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559   
     4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที 10 ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
    5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3
/ว 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบุรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
    6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน  สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ  
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้า  175)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ป่วย  ผู้ด้อยโอกาส  และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง   โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุ  - อุปกรณ์  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ขององค์การปกครองส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2560   
     2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที 7  มีนาคม 2560 
     4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 757 ลงวันที 7  เมษายน 2560 
     3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม  เปลียน
แปลง  ฉบับที 1  หน้า 4)

โครงการแก้ปัญหาในด้านอาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี  การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการแก้ปัญหาในด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยาย
ตัวของธุรกิจบริการทางเพศ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด  ค่าวัสดุ  - อุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 127)
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โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้นําสตรี  เพือให้ปฏิบัติตนเหมาะสม
ตามวัย  มีวินัยในตนเอง  รู้จักใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว  และรู้เท่า
ทันการเปลียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง
สถานที  เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
     4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1479
  ลงวันที  21  กรกฎาคม  2554  เรือง  ขอความอนุเคระห์เผยแพร่
ปรพชาสัมพันธ์สือความรู้ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
     5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564    หน้า 126)
โครงการภูมิปัญญาท้องถินกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสมีทักษะ
ฝีมือในการประกอบอาชีพ  เพิมรายได้และพึงตนเองได้ โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้า  102)

โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  ค่าวัสดุ  - อุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  128) 
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โครงการศูนย์ส่งเสริมและฟืนฟูสมรรถภาพในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนได้มีการส่งเสริมและฟืนฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย  โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557  
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  125)  

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์   ค่าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
     4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 101)
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

จํานวน 5,000 บาท

เพือจัดตังกลุ่มอาชีพใหม่  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิมทีมีอยู่
แล้ว  โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการจัดตังกลุ่มอาชีพ  โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ - อุปกรณ์   ค่าเอกสารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
     4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 103)
โครงการสภาเด็ก จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดกิจกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนมีเวทีในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2560
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 123)
โครงการสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  เล่น
เกม  การแสดงของผู้สูงอายุ  พร้อมทังรดนําดําหัวผู้สูงอายุ  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564    หน้า 127)
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ให้ผู้นําชุมชน  กลุ่มสตรี  และ
ตัวแทนชุมชน  เพือให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพืนที โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง
สถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  ค่าวัสดุ  - อุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
     4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1479
  ลงวันที  21  กรกฎาคม  2554  เรือง  ขอความอนุเคระห์เผยแพร่
ปรพชาสัมพันธ์สือความรู้ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
     5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  124) 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน โดยจ่าย
เป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัด
เก็บข้อมูลพืนฐาน  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564    หน้า 126)
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โครงการอบรมหัตถกรรมจักสานพลาสติก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหัตถกรรมจักสานพลาสติก โดยจ่าย
เป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
      4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564    หน้า 127)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่ารับรองผู้ทีเชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่า
สถานทีจัดงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม  เปลียน
แปลง ฉบับที  1  หน้า 10   
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โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่ารับรองผู้ทีเชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่า
สถานทีจัดงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม  เปลียน
แปลง ฉบับที  1  หน้า 10   
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหา
วชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกรู

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกรู
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่ารับรองผู้ทีเชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่า
สถานทีจัดงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม  เปลียน
แปลง ฉบับที  1  หน้า 9  
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โครงการวันครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครอบครัว   โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  -  อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 169 
โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการดังนี  ค่ารับรองผู้ทีเชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่า
สถานทีจัดงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน   
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 169  
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลตําบลอ่างศิลา  โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 150  )   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 264,507 บาท
งบดําเนินงาน รวม 264,507 บาท
ค่าใช้สอย รวม 264,507 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 9,507 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกกรมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน
โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ - อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 149  )
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โครงการอนุรักษ์  ศิลปะวัฒนธรรม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์  ศิลปะวัฒนธรรม   โดย
จ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ - อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ( พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 150  )

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง   โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
จัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
    2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 147)  

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์  โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ - อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
     1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวัน
ที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวัน
ที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 148  )
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและส่งเสริมการ
ท่องเทียว

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและส่งเสริมการท่องเทียว โดยจ่ายเป็นค่า
ตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 1347 ลงวันที  19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2.) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4 / ว 3722 ลงวันที  10
สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 148  ) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,572,500 บาท
งบลงทุน รวม 1,572,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,572,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 100,000 บาท
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา  ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง  3.00 ม. หรือพืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 32 ตร.ม.  (ตามแบบ ปร.4 , ปร.5  และตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลอ่างศิลากําหนด)
โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 100,000 บาท
ก่อสร้างบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี  ขนาด
กว้าง  5.50 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  หรือพืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 33 ตารางเมตร  (ตามแบบ ปร.4 , ปร.5  และตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีมงคล  หมู่ที 5 บ้านโนนโพธิ จํานวน 204,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยศรีมงคล หมู่ที 5 บ้านโนน
โพธิ  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 ม.  ยาว 120 ม.  หนา 0.15 ม
.  หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.  และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5  และตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  92)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  ค.ส.ล.  ซอยโชคชัย - ถ.ส่งเสริม  หมู่ที 3 
บ้านอ่างหินใต้

จํานวน 254,500 บาท

ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ซอยโชคชัย - ถ.ส่งเสริม หมู่ที 3 บ้านอ่างหิน
ใต้  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 0.50 ม.  ลึก 0.40 - 0.60 ม.  ผนังข้าง
หนา 0.12 ม.  ระยะทาง 85 ม.  พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม.  และฝาปิด
บ่อพัก  ขนาดกว้าง 0.60 x 1.00 ม. และฝาเหล็กตะแกรงปิดบ่อ
พัก ขนาดกว้าง 0.60 x 1.00 ม.  และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
ปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5  และตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลา
กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  81)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ถนนรอบบ้าน  หมู่ที 4 บ้านอ่างหิน
สามัคคี

จํานวน 262,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ถนนรอบบ้าน หมู่ที 4 บ้านอ่างหิน
สามัคคี  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 0.50 ม.  ลึก 0.40 - 0.60 ม.  ผนังข้าง
หนา 0.12 ม.  ระยะทาง 85 ม.  พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม.  และฝาปิด
บ่อพัก  ขนาดกว้าง 0.60 x 1.00 ม. และรือถอนถนน ค.ส.ล.พร้อมวาง
ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม.  จํานวน 7 ท่อน  และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5  และตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  87)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ซอยกลางเมือง หมู่ที  9   บ้านศิลารักษ์ จํานวน 150,000 บาท
ก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ซอยกลางเมือง หมู่ที 9 บ้านศิลารักษ์  ปริมาณ
งาน  ขนาดกว้าง 0.50 ม.  ลึก 0.40 - 0.60 ม.  ผนังข้างหนา 0.12 ม
.  ระยะทาง 50 ม.  พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10ม.  และฝาปิดบ่อพัก  ขนาด
กว้าง 0.60 x 1.00 ม.  และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามปริมาณ
งาน ปร.4 , ปร.5  และตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  95)
โครงการซ่อมแซมผิวถนนสถาพร (ศาลาหกเหลียม) หมู่ที 2  บ้านอ่างหิน
เหนือ

จํานวน 502,000 บาท

งานจ้างเหมาดําเนินการเสริมแอสฟัลท์เส้นทาง  ถนนสถาพร (สาม
แยก - ศาลาหกเหลียม) หมู่ที 2 บ้านอ่างหินเหนือ  ปริมาณงาน  ถนน
กว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 320 ม.  รวมปริมาณงาน 1,600 ตร.ม.  และ
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5  และตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  77)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "รักนํา  รักปา  รักษาแผ่นดิน" จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม "รักนํา รักปา รักษาแผ่น
ดิน"  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าเครือง
ดืม  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  107)
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โครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ ค่า
พันธุ์ไม้ ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722  ลงวันที10
  สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  105)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 674,220 บาท
งบบุคลากร รวม 449,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 449,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 407,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 1 อัตรา  ได้แก่
     1. ผู้อํานวยการกองประปา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา  ได้แก่
     1. ผู้อํานวยการกองประปา

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา  ค่าจ้างเหมาเก็บค่านําประปา  ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  
ห้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี     
       1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1452 ลงวันที 27
  พฤษภาคม 2541  เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาใกฏหมายดังนี  
  1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรง
งาน  
  2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตรวจสอบคุณภาพนําประปา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพนําประปา  เพือยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพนําประปาและนําบริโภคครัวเรือน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  11)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,260,912 บาท
งบกลาง รวม 9,260,912 บาท
งบกลาง รวม 9,260,912 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,261,334 บาท
- ค่าชําระหนีเงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 9  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  เงินต้นทีไม่ต้องเสียดอกเบีย  76,673.59
  บาท  จํานวน  893,415.67  บาท
- ค่าชําระหนีเงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 10  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551   เงินต้นทีไม่ต้องเสียดอกเบีย  76,673.59
  บาท  จํานวน  917,917.61  บาท
- ค่าชําระหนีเงินต้น ธนาคารกรุงไทย  สาขาอุบลราชธานี  โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์พาหนะยานยนต์  จํานวน 4  รายการ  ตามเลขที
บัญชี  10002347164-6  ลงวันที  30  พฤษภาคม  2551
  จํานวน  450,000.-บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 94,978 บาท
 - ค่าชําระดอกเบีย ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 9  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  จํานวน  49,739.58  บาท
 - ค่าชําระดอกเบีย ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนาม
กีฬา  จํานวน 2  โครงการ  ปีที 10  สัญญาเลขที  543/151/2551  ลงวัน
ที  10  เมษายน  2551  จํานวน  25,237.64  บาท
 - ค่าชําระดอกเบีย ธนาคารกรุงไทย  สาขาอุบลราชธานี  โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์พาหนะยานยนต์  จํานวน 4  รายการ  ตามเลขที
บัญชี  10002347164-6  ลงวันที  30  พฤษภาคม  2551
  จํานวน  20,000.-บาท
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
    1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
     2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง 
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
     4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4
/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,981,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัวไปโครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ  ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไปทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2552  และได้ขึนทะเบียนขอรับเบียยังชีพไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว  
โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ  
โดยผู้สูงอายุ  60-69  ปี  จะได้รับเดือนละ   600  บาท  จํานวน 296
 คน  เป็นเงิน 2,131,200.-บาท
อายุ  70-79  ปี  จะได้รับเดือนละ  700  บาท   จํานวน 142 คน  เป็น
เงิน 1,192,800.-บาท
อายุ  80-89  ปี  จะได้รับเดือนละ   800  บาท  จํานวน 56 คน  เป็น
เงิน 537,600.-บาท
และอายุ  90ปีขึนไป  จะได้รับเดือนละ   1,000  บาท  จํานวน 10
 คน  เป็นเงิน 120,000.-บาท
(เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิมเติมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการ
ตามข้อ 18(2)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  ทีได้
ดําเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน) 
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1502
 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัวไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  ดําเนินการเพือรองรับการจัด
สวัสดิการเบียยังชีพความพิการให้แก่คนพิการ  ทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียน  เพือขอรับเงินเบีย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว  โดยคนพิการทีมีสิทธิ
จะได้รับเบียยความพิการคนละ  800 บาทต่อเดือน   
      -  รายเดิมจํานวน 180  คน     เป็นเงิน  1,728,000.-บาท
    คิดเพิม  20 ราย                      เป็นเงิน     192,000.-บาท
                                             รวมทังสิน  1,920,000.-บาท
(ตามมติเมือวันที 25พฤศจิกายน  พ.ศ.2557)  เว้นแต่ในส่วนของเงิน
เพิมเติมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการตามข้อ 18(2)  แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  ทีได้ดําเนินการให้กับราย
เดิมมาก่อน  
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559  
     6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
     7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1502
 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์   ดําเนินการเพือรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้
ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่
ยากจน  หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลียงตนเองได้  โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ  500บาท
ต่อเดือน  ครบทัง  12  เดือน  จํานวน  3  ราย
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
     1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว
ไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึน  หรือจํา
เป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม  
พระราชบัญญัติและหนังสือสังการ   ดังนี
     1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
     2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667
   ลงวันที  12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที  10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นํา
ท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
     4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว  3215  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2559   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว 76  ลงวันที   13  มกราคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว
     6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.2/ว  4515
  ลงวันที  11  สิงหาคม 2558/   เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน   นําป่าไหลหลาก  และดินถล่ม
     7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว 843  ลงวันที 28 เมษายน 2559  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
     8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558  เรือง  การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
     9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3358  ลง
วันที 29  ตุลาคม  2553
   10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที 19  มิถุนายน 2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อืนและจังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
   12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลง
วันที 8 มีนาคม 2560
   13)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา  เช่น เงินสมทบ สปสช.ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน สมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯลฯ  
(1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
       เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาล  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
ตามประกาศ และหนังสือสังการ  ดังนี
       1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
       2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ. 2557
       3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
       5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263
  ลงวันที  30  พฤษภาคม  2557  
       6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201
  ลงวันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท
 0891.3/ว 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
       8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว
 1514  ลงวันที  26  กรกฎาคม  2554  
       9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
 0891.3/ว 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการ
เงินอุดหนุนทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับ
สนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การ
สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)
(2)  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)   
       เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียว
กับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2556 กําหนดว่าสมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่
สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด  โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของเทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงิน
จ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึง
ส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทังนีไม่เกิน  500,000  บาท  โดย
ในปีงบประมาณ  2561   
(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร        
       เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์
ในสิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  ได้แก่  การจัดหาเครืองมือ
เครืองใช้เกียวกับกิจการจราจร  เช่น  เครืองหมายจราจร  สัญญาณ
ไฟ  แผงกัน  สีตีเส้นจราจร  ทาสีและตีเส้น  ฯลฯ   ตามหนังสือสังการ  ดัง
นี
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1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0313.4 /ว 3203   ลง
วันที  4  ตุลาคม  2539  เรือง  การตังงบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการจัดการจราจร 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
ตามกฎหมายและหนังสังการดังนี
     1)  พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
     2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765  ลงวันที  3
  มิถุนายน  2537
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวันที 27
 กันยายน 2525 เรือง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยก
เว้น  พันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
     1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2500
     2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546  
     3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558
  เรือง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558
  เรือง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว28  ลงวันที 21  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2560
     6) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว29  ลงวันที 21  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2560
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