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ของ 
 

เทศบาลต าบลบ้านจั่น 
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลบ้านจั่น

บัดนี ้ ถงึเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย       
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านจั่นอกีคร้ังหนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านจั่นจึงขอชีแ้จง
ให้ท่านประธานและสมาชกิทุกท่านได้ทราบถงึสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1.  สถานะการคลัง
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลบ้านจั่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน จ านวน 47,627,579.58   บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 37,612,532.48   บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,833,331.37   บาท
1.1.4 รายการกนัเงินไว้แบบกอ่หนีผู้กพนัและยังไม่ได้เบิกจ่าย    จ านวน -                  บาท
จ านวน    -     โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กนัเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่หนีผู้กพนั              จ านวน -                  บาท
จ านวน    -     โครงการ

    1.2 เงินกูค้งค้าง 10,424,651.47   บาท
2.  การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560

(1) รายรบัจรงิทัง้สิน้ จ านวน 56,042,181.44  บาท 

    หมวดภาษอีากร จ านวน 4,090,111.77     บาท
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 467,591.00       บาท
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 202,050.86       บาท
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 66,277.00         บาท
    หมวดภาษจีัดสรร จ านวน 34,166,700.81   บาท
    หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป จ านวน 17,049,450.00   บาท

เทศบาลต าบลบ้านจัน่
อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกอบด้วย
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(2) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ านวน -                 บาท
(3) รายจา่ยจรงิ                           จ านวน 43,480,284.79  บาท

     งบกลาง จ านวน 9,860,635.81     บาท
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว) จ านวน 15,735,218.00   บาท
     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) จ านวน 14,294,663.30   บาท
     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง) จ านวน 2,528,340.00     บาท
     งบรายจ่ายอืน่ (หมวดรายจ่ายอืน่) จ านวน 25,000.00         บาท
     งบเงินอดุหนุน (หมวดเงินอดุหนุน) จ านวน 1,036,427.68     บาท
(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ านวน -                 บาท
(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ จ านวน 1,671,000.00   บาท

ประกอบด้วย
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2.1 รายรบั  

รายรบัจรงิ ประมาณการ  ประมาณการ  

ปี  2560 ปี   2561 ปี  2562

รายได้จดัเก็บเอง
    1. หมวดภาษอีากร 4,090,111.77     3,560,000.00     4,000,000.00     
    2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 467,591.00       702,000.00       412,000.00       
    3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 202,050.86       210,000.00       120,000.00       
    4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 66,277.00         140,000.00       20,000.00         
    รวมรายได้จดัเก็บเอง 4,826,030.63   4,612,000.00   4,552,000.00   
รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหเ้ทศบาล
    1. หมวดภาษจีัดสรร 34,166,700.81   28,388,000.00   31,448,000.00   
    รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหเ้ทศบาล 34,166,700.81  28,388,000.00  31,448,000.00  
รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหเ้ทศบาล
    1. หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป
       1.1 เงินอดุหนุนทั่วไป 17,049,450.00   18,000,000.00   19,000,000.00   
    รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหเ้ทศบาล 17,049,450.00  18,000,000.00  19,000,000.00  

รวม 56,042,181.44  51,000,000.00  55,000,000.00  

รายรบั

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลบ้านจัน่

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี
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2.2  รายจา่ย
รายจา่ยจรงิ งบประมาณ งบประมาณ
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

จา่ยจากงบประมาณ
     งบกลาง 9,860,635.81     10,957,961.00   11,651,590.00   
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและ 15,735,218.00   19,469,844.00   20,473,955.00   
ค่าจ้างชัว่คราว)
     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 14,294,663.30   16,045,795.00   15,822,855.00   
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง) 2,528,340.00     2,453,400.00     4,041,600.00     
     งบรายจ่ายอืน่ (หมวดรายจ่ายอืน่) 25,000.00         30,000.00         30,000.00         
     งบเงินอดุหนุน (หมวดเงินอดุหนุน) 1,036,427.68     2,043,000.00     1,180,000.00     

รวมจา่ยจากงบประมาณ 43,480,284.79  51,000,000.00  53,200,000.00  

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลบ้านจัน่

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี

รายจา่ย
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ด้าน ยอดรวม
ด้านบรหิารงานทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,136,630                          
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,821,740                            

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,200,360                            
แผนงานสาธารณสุข 5,222,240                            
แผนงานเคหะและชมุชน 8,589,720                            
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 2,180,720                            
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 397,000                               

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 11,651,590                          

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 53,200,000                        

บันทกึหลักการและเหตุผล
ประกอบรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลบ้านจัน่
อ าเภอเมืองอุดรธานี    จงัหวดัอุดรธานี
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ที่ ชือ่โครงการ/รายการ งบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน ค าชีแ้จง
รับผิดชอบ หน้า

1 เงินเดือน 5,422,199     บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 65,72,
กองคลัง 79

683,040       การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 84
1,100,040     การศึกษา กองการศึกษา 91
1,206,840     สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 97
1,212,720     เคหะและชมุชน กองชา่ง 101
1,057,920     สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 107

2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 116,796       บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ, กองคลัง 72,79
3 เงินประจ าต าแหน่งต่างๆ 813,600       บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 65,72,

กองคลัง 79
18,000         การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 84

102,000       การศึกษา กองการศึกษา 91
218,400       สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 97
152,400       เคหะและชมุชน กองชา่ง 101
60,000         สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 107

4 ค่าจ้างประจ า 284,520       บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 65
677,400       การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 84
258,000       สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 107

5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 864,000       บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 65,72,
กองคลัง 79

648,000       การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 84
139,680       การศึกษา กองการศึกษา 91
216,000       สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 97

1,080,000     เคหะและชมุชน กองชา่ง,กองสาธารณสุขฯ 101,105
108,000       สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 107

6 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 96,000         บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 65,72,
กองคลัง 79

72,000         การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 84
24,000         การศึกษา กองการศึกษา 91

120,000       เคหะและชมุชน กองชา่ง,กองสาธารณสุขฯ 101,105
12,000         สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 107

รายละเอียดรายจา่ยบางรายการทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ก.  ค่าใช้จา่ยในการบรหิารบุคลากร (ที่ต้ังจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอดุหนุนทุกประเภท)
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ที่ ชือ่โครงการ/รายการ งบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน ค าชีแ้จง
รับผิดชอบ หน้า

7 ค่าเชา่บ้าน 258,000       บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 66,73,
กองคลัง 79

24,000         การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 85
48,000         เคหะและชมุชน กองชา่ง 101

8 ค่าชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 109,600       บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 66,73,
กองคลัง 79

40,000         การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 85
10,000         สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 97
9,600          เคหะและชมุชน กองชา่ง 101

30,000         สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 107
9 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 720,000       งบกลาง ส านักปลัด 117
10 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 174,984       งบกลาง ส านักปลัด 116
11 เงินค่าตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) 600,000       บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 65

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 18,787,739  คิดเป็นรอ้ยละ 35.91                    

หมายเหตุ  1.  ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รวมเงินอดุหนุนทั่วไป  จ านวน  55,000,000  บาท
              2.  ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  รวมเงินอดุหนุนทั่วไป  จ านวน  53,200,000  บาท 
              3.  ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไม่รวมเงินอดุหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใชจ้่าย
                  (เงินเดือนครูและค่าการศึกษาบุตร 887,080 บาท) จ านวน  52,312,920  บาท 
                  ร้อยละ  40  =  20,925,168  บาท
              4.  ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานบุคลากร  ปี พ.ศ. 2562  จ านวน  18,787,739  บาท  
                  คิดเป็นร้อยละ 35.91  ของรายจ่ายที่ต้ังจ่ายจากรายได้รวมเงินอดุหนุนทั่วไป

ลงชือ่

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านจั่น
( นางสาวสุลักษณ์คณา  ปลัดกอง )

ขอรบัรองวา่ถูกต้อง

สุลักษณ์คณา  ปลัดกอง
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แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งาน งานบรหิารทัว่ไป งานวางแผนสถิติ งานบรหิารงานคลัง รวม

งบ และวชิาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,848,320              -                         -                   2,848,320    
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,969,000              1,906,415            1,721,700          7,597,115    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 859,000                 99,000                156,600            1,114,600    
ค่าใชส้อย 1,686,000              268,000               1,168,000          3,122,000    
ค่าวัสดุ 375,000                 80,000                165,000            620,000       
ค่าสาธารณูปโภค 576,000                 9,095                  4,000                589,095       

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ -                       130,500               70,000              200,500       
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                       -                     -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ 30,000                  -                     -                   30,000         

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน 15,000                  -                     -                   15,000         

รวม 10,358,320           2,493,010          3,285,300        16,136,630  

รายจา่ยตามงานและงบประมาณรายจา่ย  พ .ศ. 2562
เทศบาลต าบลบ้านจัน่

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรอืน
งบ และระงบัอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                           -             
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,098,440              2,098,440    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 89,000                  89,000         
ค่าใชส้อย 770,000                 770,000       
ค่าวัสดุ 295,000                 295,000       
ค่าสาธารณูปโภค -                       -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 469,300                 469,300       
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                       -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                       -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน 100,000                 100,000       

รวม 3,821,740            3,821,740   

รวม
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แผนงานการศึกษา
งาน งานระดับก่อนวยัเรยีน รวม

งบ และประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                       -             
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,227,800              2,227,800    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 25,000                  25,000         
ค่าใชส้อย 1,300,700              1,300,700    
ค่าวัสดุ 691,860                 691,860       
ค่าสาธารณูปโภค 69,000                  69,000         

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 46,000                  46,000         
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                       -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                       -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน 840,000                 840,000       

รวม 5,200,360            5,200,360   
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบรกิารสาธารณสุข

งบ และงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                       -             
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,641,240              1,641,240    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 10,000                  10,000         
ค่าใชส้อย 1,027,000              1,027,000    
ค่าวัสดุ 49,000                  49,000         
ค่าสาธารณูปโภค -                       -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 2,495,000              2,495,000    
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน -             

รวม 5,222,240            5,222,240   

รวม
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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานไฟฟ้าและถนน งานก าจดัขยะมูลฝอย

งบ และสิง่ปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                       -                     -             
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,845,120              720,000               2,565,120    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 57,600                  -                     57,600         
ค่าใชส้อย 1,392,000              1,860,000            3,252,000    
ค่าวัสดุ 660,000                 1,065,000            1,725,000    
ค่าสาธารณูปโภค -                       -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ -                       -                     -             
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 790,000                 -                     790,000       

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                       -                     -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน 200,000                 -                     200,000       

รวม 4,944,720            3,645,000          8,589,720   

รวม
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แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่งเสรมิ

และสนับสนุน
งบ ความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                       -             
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,495,920              1,495,920    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 30,000                  30,000         
ค่าใชส้อย 431,000                 431,000       
ค่าวัสดุ 183,000                 183,000       
ค่าสาธารณูปโภค -                       -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 40,800                  40,800         
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                       -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                       -             

งบเงนิอุดหนุน -                       
เงินอดุหนุน -             

รวม 2,180,720            2,180,720   

รวม
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แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ
งาน งานกีฬาและ งานศาสนาและ

งบ นันทนาการ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                       -                     -             
เงินเดือน (ฝุายประจ า) -                       -                     -             

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน -                       -                     -             
ค่าใชส้อย 230,000                 142,000               372,000       
ค่าวัสดุ -                       -                     -             
ค่าสาธารณูปโภค -                       -                     -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ -                       -                     -             
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                       -                     -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                       -                     -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน -                       25,000                25,000         

รวม 230,000               167,000             397,000      

รวม
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งบกลาง
งาน งานงบกลาง

งบ
งบกลาง
ค่าช าระหนีเ้งินต้น 1,714,613.00          1,714,613    
ค่าช าระดอกเบี้ย 365,675.00            365,675       
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 174,984.00            174,984       
เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 6,709,200              6,709,200    
เบี้ยยังชพีผู้พกิาร 1,632,000              1,632,000    
เบี้ยยังชพีผู้ปุวยเอดส์ 60,000                  60,000         
ส ารองจ่าย 100,000                 100,000       
รายจ่ายตามขอ้ผู้พนั 175,118                 175,118       
บ าเหน็จ/บ านาญ 720,000                 720,000       

รวม 11,651,590           11,651,590  

รวม
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โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความใน    
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติ
ขึน้ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านจั่น และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอดุรธานี ดังต่อไปนี้

ขอ้ 1 เทศบัญญัตินีเ้รียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ขอ้ 2 เทศบัญญัตินีใ้ห้ใชบ้ังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป
ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 53,200,000 บาท  
ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป     

เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  53,200,000  บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบรหิารงานทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,136,630                   บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,821,740                     บาท

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงงานการศึกษา 5,200,360                     บาท
แผนงานสาธารณสุข 5,222,240                     บาท
แผนงานเคหะและชมุชน 8,589,720                     บาท
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 2,180,720                     บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 397,000                       บาท

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 11,651,590                   บาท

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 53,200,000                 บาท

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ของเทศบาลต าบลบ้านจัน่
อ าเภอเมืองอุดรธานี    จงัหวดัอุดรธานี  
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ขอ้ 5 ให้นายกเทศมนตรี  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ขอ้ 6 ให้นายกเทศมนตรี  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงชือ่)           สมเพชร  ภักดีวเิศษ

เหน็ชอบ
วชัรนิทร ์ สุตลาวดี

(นายวัชรินทร์  สุตลาวดี)
นายอ าเภอเมืองอดุรธานี  ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอดุรธานี

(นายสมเพชร  ภักดีวิเศษ)
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านจั่น

ประกาศ   ณ  วนัที ่ 18  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561



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

1.  หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 1,660,699.48     1,941,931.63     1,721,470.87     1,200,000.00     41.67% 1,700,000.00     
1.2 ภาษบี ารุงท้องที่ 80,664.50         96,002.74         88,712.90         60,000.00         0.00% 60,000.00         
1.3 ภาษปีูาย 2,423,519.00     2,627,255.00     2,279,928.00     2,300,000.00     -2.61% 2,240,000.00     

รวมหมวดภาษีอากร 4,164,882.98   4,665,189.37   4,090,111.77    3,560,000.00   12.36% 4,000,000.00   
2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต

2.1 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 17,087.00         87,320.00         10,923.00         85,000.00         -76.47% 20,000.00         
2.2 ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 206,280.00       213,500.00       221,620.00        300,000.00       -16.67% 250,000.00       
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ 16,900.00         16,500.00         12,700.00         30,000.00         -66.67% 10,000.00         

แจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
2.4 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร  6,160.00           6,420.00           6,420.00           10,000.00         -40.00% 6,000.00           
2.5 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 1,830.00           1,820.00           1,790.00           2,000.00           0.00% 2,000.00           
2.6 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและขอ้บังคับท้องถิน่  2,560.00           2,380.00           6,380.00           30,000.00         -83.33% 5,000.00           
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา 82,452.72         77,834.00         102,743.00        50,000.00         -80.00% 10,000.00         
2.8 ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน ส่ิงปฏิกลู หรือ 5,000.00           -                  5,000.00           10,000.00         -50.00% 5,000.00           

มูลฝอย

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลบ้านจัน่

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี
รายรบัจรงิ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562
(%)

ประมาณการรายรบัจรงิ

2.9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการ 112,000.00       96,000.00         88,500.00         150,000.00       -46.67% 80,000.00         
ที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

2.10 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร 6,500.00           5,700.00           8,700.00           20,000.00         0.00% 20,000.00         
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 
ซ่ึงมีพื้นที่เกนิ 200 ตารางเมตร

2.11 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 2,120.00           2,086.00           2,600.00           14,000.00         -78.57% 3,000.00           
2.12 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้ 145.00             320.00             215.00              1,000.00           0.00% 1,000.00           

เคร่ืองขยายเสียง
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต 459,034.72      509,880.00      467,591.00      702,000.00      -41.31% 412,000.00      

3.  หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน
3.1 ดอกเบี้ย 186,478.68       143,103.23       202,050.86        210,000.00       -42.86% 120,000.00       

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 170,223.52       123,946.85       176,397.81        190,000.00       -47.37% 100,000.00       
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท 16,255.16         19,156.38         25,653.05         20,000.00         0.00% 20,000.00         

รวมหมวดรายได้จากทรพัยส์ิน 186,478.68      143,103.23      202,050.86      210,000.00      -42.86% 120,000.00      
4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

4.1 ค่าขายแบบแปลน 85,200.00         72,000.00         33,500.00         100,000.00       -90.00% 10,000.00         
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 29,981.16         66,772.40         32,777.00         40,000.00         -75.00% 10,000.00         

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 115,181.16      138,772.40      66,277.00        140,000.00      -85.71% 20,000.00        
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562
(%)

ประมาณการรายรบัจรงิ

5.  หมวดภาษีจดัสรร
5.1 ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 802,775.36       614,332.33       435,993.34        500,000.00       -14.40% 428,000.00       
5.2 ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 19,022,457.89   16,289,231.04   16,680,457.37    15,098,000.00   11.27% 16,800,000.00   
5.3 ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 2,757,778.64     2,748,558.26     2,684,721.36     2,750,000.00     -1.82% 2,700,000.00     
5.4 ภาษธุีรกจิเฉพาะ 127,451.17       101,935.77       97,817.38         100,000.00       0.00% 100,000.00       
5.5 ภาษสุีรา  1,420,476.02     1,401,201.99     1,413,246.71     1,300,000.00     -100.00% -                  
5.6 ภาษสีรรพสามิต 2,450,336.46     3,017,430.79     3,408,299.67     2,400,000.00     58.33% 3,800,000.00     
5.7 ค่าภาคหลวงแร่ 39,898.78         41,612.18         51,485.37         40,000.00         0.00% 40,000.00         
5.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม        300,665.35       214,827.15       184,893.61        200,000.00       -10.00% 180,000.00       
5.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 5,076,594.28     8,083,397.00     9,209,786.00     6,000,000.00     23.33% 7,400,000.00     

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจดัสรร 31,998,433.95  32,512,526.51  34,166,700.81  28,388,000.00  10.78% 31,448,000.00  

6.  หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป 19,465,316.00  16,808,826.00  17,049,450.00  18,000,000.00  5.56% 19,000,000.00  
6.1 เงินอดุหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 10,479,712.00   7,692,744.00     7,973,289.00     -                  - -                  

และภารกจิถา่ยโอน
6.2 อาหารเสริม (นม) 552,580.00       542,287.00       540,851.00        -                  - -                  
6.3 อาหารกลางวัน 1,308,800.00     1,210,320.00     1,210,900.00     -                  - -                  
6.4 เบี้ยยังชพีผู้ปุวยเอดส์ 36,000.00         42,000.00         42,000.00         -                  - -                  
6.5 เบี้ยยังชพีคนชรา 5,086,700.00     5,215,500.00     5,179,200.00     -                  - -                  
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562
(%)

ประมาณการรายรบัจรงิ

6.6 เบี้ยยังชพีคนพกิาร 1,185,600.00     1,192,000.00     1,228,800.00     -                  - -                  
6.7 การจัดการศึกษา (เงินเดือนครู ผดด.) 457,200.00       566,451.00       602,610.00        -                  - -                  
6.8 การจัดการศึกษา (ค่าตอบแทน ผดด.) 146,916.00       108,570.00       84,600.00         -                  - -                  
6.9 การจัดการเรียนการสอน 130,100.00       157,300.00       154,700.00        -                  - -                  
6.10 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 81,708.00         81,654.00         -                   -                  - -                  
6.11 สนับสนุนโครงการฟื้นฟบู าบัดยาเสพติด -                  -                  32,500.00         -                  - -                  

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป 19,465,316.00  16,808,826.00  17,049,450.00  18,000,000.00  5.56% 19,000,000.00  
รวมทกุหมวด 56,389,327.49  54,778,297.51  56,042,181.44  51,000,000.00  7.84% 55,000,000.00  
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ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิน้ 55,000,000  บาท แยกเป็น

1. หมวดภาษีอากร                                                 รวม 4,000,000   บาท
 1.1 ภาษโีรงเรือนและที่ดิน   จ านวน 1,700,000    บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 1.2 ประเภทภาษบี ารุงท้องที่   จ านวน 60,000         บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 1.3 ภาษปีูาย   จ านวน 2,240,000    บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต  รวม 412,000      บาท
 2.1 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร   จ านวน 20,000         บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.2 ค่าธรรมเนียมเกบ็และขยะมูลฝอย   จ านวน 250,000       บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

  จ านวน 10,000         บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.4 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร    จ านวน 6,000          บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.5 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์   จ านวน 2,000          บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.6 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและขอ้บังคับท้องถิน่    จ านวน 5,000          บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา   จ านวน 10,000         บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.8 ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน ส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย   จ านวน 5,000          บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   จ านวน 80,000         บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้จดัเก็บเอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลบ้านจัน่
อ าเภอเมืองอุดรธานี   จงัหวดัอุดรธานี
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 2.10 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 
 ซ่ึงมีพื้นที่เกนิ 200 ตารางเมตร   จ านวน 20,000         บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.11 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร   จ านวน 3,000          บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.12 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง   จ านวน 1,000          บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

3. หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน                                        รวม 120,000      บาท
 3.1 ดอกเบี้ย   จ านวน 120,000       บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                           รวม 20,000       บาท
 4.1 ค่าขายแบบแปลน   จ านวน 10,000         บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ   จ านวน 10,000         บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. หมวดภาษีจดัสรร   รวม 31,448,000  บาท
 5.1 ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน   จ านวน 428,000       บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.2 ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ   จ านวน 16,800,000   บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.3 ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้   จ านวน 2,700,000    บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.4 ภาษธุีรกจิเฉพาะ   จ านวน 100,000       บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.5 ภาษสีรรพสามิต   จ านวน 3,800,000    บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.6 ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน 40,000         บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       จ านวน 180,000       บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน 7,400,000    บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บและจดัสรรใหเ้ทศบาล
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6. หมวดเงนิอุดหนุน   รวม 19,000,000  บาท
 6.1 เงินอดุหนุนทั่วไป                                               จ านวน 19,000,000   บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้ เนือ่งจากค านวณตามการจัดสรรใกล้เคียงปีที่ผ่านมา

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหเ้ทศบาล



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562

(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 725,760.00         725,760.00         725,760.00         725,760.00         0.00% 725,760.00         

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000.00         180,000.00         180,000.00         180,000.00         0.00% 180,000.00         

ประเภทเงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000.00         180,000.00         180,000.00         180,000.00         0.00% 180,000.00         

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก 207,360.00         207,360.00         207,360.00         207,360.00         0.00% 207,360.00         

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200.00      1,555,200.00      1,555,200.00      1,555,200.00      0.00% 1,555,200.00       

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00     2,848,320.00     2,848,320.00     2,848,320.00     0.00% 2,848,320.00      

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,930,260.00      2,108,528.00      2,266,680.00      2,466,120.00      5.90% 2,611,680.00       

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 218,400.00         286,000.00         472,800.00         472,800.00         0.00% 472,800.00         

ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า 237,240.00         232,920.00         246,240.00         266,760.00         6.66% 284,520.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -                   -                   -                   432,000.00         25.00% 540,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง -                   -                   -                   48,000.00          25.00% 60,000.00          

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,385,900.00     2,627,448.00     2,985,720.00     3,685,680.00     7.69% 3,969,000.00      

รวมงบบุคลากร 5,234,220.00     5,475,768.00     5,834,040.00     6,534,000.00     4.34% 6,817,320.00      

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจา่ย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลบ้านจัน่ อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี
รายจ่ายจริง
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562

(%)

ประมาณการรายจ่ายจริง

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท.

    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 1,200,000.00      978,510.00         -                   100,000.00         500.00% 600,000.00         

    2. เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ 54,500.00          -                   550.00              30,000.00          0.00% 30,000.00          

ประเภทค่าเบี้ยประชุม 4,872.00            -                   4,060.00            5,000.00            0.00% 5,000.00            

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 39,900.00          43,680.00          75,600.00          40,000.00          5.00% 42,000.00          

ประเภทค่าเช่าบ้าน 204,000.00         172,500.00         168,000.00         216,000.00         -38.89% 132,000.00         

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,256.50          37,843.50          35,029.00          50,000.00          0.00% 50,000.00          

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,518,528.50     1,232,533.50     283,239.00        441,000.00        94.78% 859,000.00        

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 149,500.00         106,100.00         276,450.00         60,000.00          66.67% 100,000.00         

    2. ค่าจา้งเหมาบริการดูดส้วม 4,000.00            8,000.00            8,000.00            10,000.00          0.00% 10,000.00          

    3. ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มเข้าปก 1,402.00            3,160.00            9,382.00            5,000.00            0.00% 5,000.00            

    4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 41,960.00          36,000.00          28,800.00          36,000.00          0.00% 36,000.00          

    5. ค่าจา้งเหมาบริการ 807,900.00         741,310.00         851,980.00         500,000.00         0.00% 500,000.00         

    6. ค่าจา้งเหมาปรับปรุงตกแต่งส านักงานเทศบาล -                   -                   73,860.00          -                   - -                   

    7. ค่าเบี้ยประกนั -                   -                   -                   8,000.00            -100.00% -                   
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562

(%)

ประมาณการรายจ่ายจริง

ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ

    1. ค่ารับรอง

          - รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 23,785.00          -                   4,055.00            30,000.00          0.00% 30,000.00          

          - ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ 19,967.00          25,209.00          9,696.00            30,000.00          0.00% 30,000.00          

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร 39,701.00          43,660.00          25,492.00          50,000.00          0.00% 50,000.00          

    2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล 248,362.00         -                   126,286.00         300,000.00         -70.00% 90,000.00          

    3. โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรฯ -                   -                   -                   30,000.00          0.00% 30,000.00          

    4. โครงการอบรมเกีย่วกบักฎหมายเลือกต้ัง -                   -                   -                   50,000.00          0.00% 50,000.00          

    5. โครงการค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลฯ -                   -                   -                   500,000.00         20.00% 600,000.00         

    6. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 161,740.00         142,556.00         124,013.00         50,000.00          100.00% 100,000.00         

    7. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา -                   1,000.00            -                   5,000.00            0.00% 5,000.00            

    8. โครงการพฒันาศักยภาพชุมชน (ปองดอง) -                   108,688.09         -                   -                   - -                   

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 78,359.21          -                   34,767.11          100,000.00         -50.00% 50,000.00          

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,576,676.21     1,215,683.09     1,572,781.11     1,764,000.00     -4.42% 1,686,000.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุส านักงาน 257,650.90         89,912.00          129,275.30         200,000.00         -25.00% 150,000.00         

ประเภทวัสดุไฟฟาูและวิทยุ 14,758.00          1,560.00            7,205.00            10,000.00          0.00% 10,000.00          

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 64,993.00          49,550.30          59,737.00          50,000.00          0.00% 50,000.00          

ประเภทวัสดุกอ่สร้าง -                   -                   -                   200,000.00         -90.00% 20,000.00          
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ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,790.00          6,808.00            17,238.00          15,000.00          0.00% 15,000.00          

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 137,000.00         130,000.00         71,000.00          80,000.00          0.00% 80,000.00          

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,225.00            6,420.00            990.00              20,000.00          -50.00% 10,000.00          

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 36,225.00          34,245.00          13,590.00          50,000.00          -40.00% 30,000.00          

ประเภทวัสดุอืน่ -                   -                   -                   10,000.00          0.00% 10,000.00          

รวมหมวดค่าวัสดุ 535,641.90        318,495.30        299,035.30        635,000.00        -40.94% 375,000.00        

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทค่าไฟฟาู 403,573.57         401,492.03         399,382.93         420,000.00         0.00% 420,000.00         

ประเภทค่าน้ าประปา 55,789.42          88,402.34          63,396.80          100,000.00         -30.00% 70,000.00          

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 28,688.55          42,715.81          43,823.00          50,000.00          0.00% 50,000.00          

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00            2,000.00            2,000.00            6,000.00            0.00% 6,000.00            

ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 13,874.14          17,831.01          21,465.25          30,000.00          0.00% 30,000.00          

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 505,925.68        552,441.19        530,067.98        606,000.00        -4.95% 576,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 4,136,772.29     3,319,153.08     2,685,123.39     3,446,000.00     1.45% 3,496,000.00      

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 49,800.00          68,662.00          427,700.00         269,700.00         -100.00% -                   

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟาูและวิทยุ -                   8,000.00            199,700.00         -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 32,800.00          51,600.00          54,900.00          32,800.00          -100.00% -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 82,600.00          128,262.00        682,300.00        302,500.00        -100.00% -                   

รวมงบลงทุน 82,600.00          128,262.00        682,300.00        302,500.00        -100.00% -                   

28



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562

(%)

ประมาณการรายจ่ายจริง

งบรายจ่ายอ่ืน

หมวดรายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจา่ยอืน่

    1. โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ 25,000.00          25,000.00          25,000.00          30,000.00          0.00% 30,000.00          

       การให้บริการประชาชนของเทศบาล

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 25,000.00          25,000.00          25,000.00          30,000.00          0.00% 30,000.00          

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 25,000.00          25,000.00          25,000.00          30,000.00          0.00% 30,000.00          

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    1. โครงการอดุหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน -                   -                   -                   -                   100.00% 15,000.00          

        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ

รวมหมวดเงินอุดหนุน -                   -                   -                   -                   100.00% 15,000.00          

รวมงบเงินอุดหนุน -                   -                   -                   -                   100.00% 15,000.00          

รวมงานบริหารทั่วไป 9,478,592.29     8,948,183.08     9,226,463.39     10,312,500.00    0.44% 10,358,320.00    
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 858,017.00         1,230,500.00      1,312,982.00      1,430,280.00      6.31% 1,520,519.00       

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 17,290.00          41,496.00          41,496.00          104,496.00         -8.61% 95,496.00          

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 134,400.00         161,400.00         170,400.00         170,400.00         0.00% 170,400.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -                   -                   -                   -                   100.00% 108,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง -                   -                   -                   -                   100.00% 12,000.00          

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,009,707.00     1,433,396.00     1,524,878.00     1,705,176.00     11.80% 1,906,415.00      

รวมงบบุคลากร 1,009,707.00     1,433,396.00     1,524,878.00     1,705,176.00     11.80% 1,906,415.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ -                   -                   -                   20,000.00          0.00% 20,000.00          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่ากรรมการสอบสวนทางวินัย)

ประเภทค่าเช่าบ้าน 34,600.00          36,000.00          36,000.00          36,000.00          16.67% 42,000.00          

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,121.00            6,923.00            28,628.00          37,000.00          0.00% 37,000.00          

รวมหมวดค่าตอบแทน 40,721.00          42,923.00          64,628.00          93,000.00          6.45% 99,000.00          

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 11,100.00          87,700.00          14,000.00          30,000.00          0.00% 30,000.00          

    2. ค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก -                   22,435.00          15,352.00          20,000.00          0.00% 20,000.00          
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    3. ค่าจา้งเหมาบริการ 230,700.00         216,000.00         216,000.00         216,000.00         -50.00% 108,000.00         

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 16,561.00          50,995.00          16,370.00          -                   - -                   

    2. โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 8,850.00            -                   18,210.00          -                   - -                   

    3. โครงการประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี -                   -                   -                   40,000.00          0.00% 40,000.00          

    4. โครงการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี -                   -                   -                   30,000.00          0.00% 30,000.00          

    5. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 11,558.00          20,000.00          25,717.00          30,000.00          0.00% 30,000.00          

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 600.00              1,590.00            11,780.00          10,000.00          0.00% 10,000.00          

รวมหมวดค่าใช้สอย 279,369.00        398,720.00        317,429.00        376,000.00        -28.72% 268,000.00        

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุส านักงาน 14,900.00          11,606.00          16,723.00          20,000.00          0.00% 20,000.00          

ประเภทวัสดุไฟฟาูและวิทยุ -                   4,280.00            1,670.00            10,000.00          0.00% 10,000.00          

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                   2,710.00            6,097.00            20,000.00          0.00% 20,000.00          

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 14,155.00          3,200.00            26,930.00          30,000.00          0.00% 30,000.00          

รวมหมวดค่าวัสดุ 29,055.00          21,796.00          51,420.00          80,000.00          0.00% 80,000.00          

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 9,095.00            9,095.00            9,095.00            9,095.00            0.00% 9,095.00            

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 9,095.00           9,095.00           9,095.00           9,095.00           0.00% 9,095.00           

รวมงบด าเนินงาน 358,240.00        472,534.00        442,572.00        558,095.00        -18.28% 456,095.00        
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งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                   22,500.00          16,300.00          14,900.00          188.59% 43,000.00          

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟาูและวิทยุ -                   -                   -                   -                   100.00% 46,500.00          

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                   294,500.00         -                   -                   100.00% 25,000.00          

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 33,400.00          -                   15,000.00          -                   100.00% 16,000.00          

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 33,400.00          317,000.00        31,300.00          14,900.00          775.84% 130,500.00        

รวมงบลงทุน 33,400.00          317,000.00        31,300.00          14,900.00          775.84% 130,500.00        

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,401,347.00     2,222,930.00     1,998,750.00     2,278,171.00     9.43% 2,493,010.00      
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 587,961.00         922,520.00         1,046,640.00      1,440,060.00      -10.42% 1,290,000.00       

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน -                   -                   -                   -                   100.00% 21,300.00          

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00          146,000.00         170,400.00         170,400.00         0.00% 170,400.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -                   -                   -                   108,000.00         100.00% 216,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง -                   -                   -                   12,000.00          100.00% 24,000.00          

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 629,961.00        1,068,520.00     1,217,040.00     1,730,460.00     -0.51% 1,721,700.00      

รวมงบบุคลากร 629,961.00        1,068,520.00     1,217,040.00     1,730,460.00     -0.51% 1,721,700.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท.

    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 3,900.00            -                   -                   50,000.00          0.00% 50,000.00          

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,140.00          46,280.00          -                   30,000.00          -100.00% -                   

ประเภทค่าเช่าบ้าน 72,000.00          107,500.00         78,000.00          84,000.00          0.00% 84,000.00          

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                   -                   -                   -                   100.00% 22,600.00          

รวมหมวดค่าตอบแทน 92,040.00          153,780.00        78,000.00          164,000.00        -4.51% 156,600.00        

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 79,950.00          42,700.00          38,520.00          60,000.00          -33.33% 40,000.00          
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    2. ค่าจา้งเหมาบริการ 782,400.00         933,000.00         894,900.00         806,000.00         20.60% 972,000.00         

    3. ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก -                   6,600.00            1,000.00            -                   - -                   

    4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร -                   -                   -                   36,000.00          0.00% 36,000.00          

    5. ค่าเบี้ยประกนั -                   -                   -                   2,000.00            -100.00% -                   

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 29,685.00          18,970.00          -                   30,000.00          -66.67% 10,000.00          

    2. โครงการออกบริการจดัเกบ็ภาษนีอกสถานที่ 30,240.00          -                   -                   10,000.00          0.00% 10,000.00          

    3. โครงการฝึกอบรมทบทวนเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี -                   -                   -                   10,000.00          -100.00% -                   

       และทะเบียนทรัพย์สิน

    4. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดัเกบ็รายได้ -                   -                   -                   30,000.00          0.00% 30,000.00          

       และแผนที่ภาษฯี

    5. โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-laas) -                   -                   -                   20,000.00          -100.00% -                   

    6. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 26,988.00          52,132.00          53,632.00          60,000.00          -33.33% 40,000.00          

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 45,082.48          46,411.56          13,972.91          50,000.00          -40.00% 30,000.00          

รวมหมวดค่าใช้สอย 994,345.48        1,099,813.56     1,002,024.91     1,114,000.00     4.85% 1,168,000.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุส านักงาน 57,710.00          96,008.00          65,676.80          70,000.00          -14.29% 60,000.00          

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,983.00            3,000.00            -                   30,000.00          -33.33% 20,000.00          

ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 105,300.00         99,900.11          45,391.00          50,000.00          0.00% 50,000.00          

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                   30,000.00          740.00              30,000.00          -66.67% 10,000.00          
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ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 59,890.00          49,995.00          15,980.00          50,000.00          -50.00% 25,000.00          

รวมหมวดค่าวัสดุ 232,883.00        278,903.11        127,787.80        230,000.00        -28.26% 165,000.00        

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 6,000.00            2,000.00            2,000.00            20,000.00          -80.00% 4,000.00            

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 6,000.00           2,000.00           2,000.00           20,000.00          -80.00% 4,000.00           

รวมงบด าเนินงาน 1,325,268.48     1,534,496.67     1,209,812.71     1,528,000.00     -2.25% 1,493,600.00      

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                   -                   11,200.00          5,500.00            0.00% 5,500.00            

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                   -                   -                   44,000.00          10.23% 48,500.00          

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                   -                   8,790.00            -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                   -                   13,690.00          -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 32,800.00          -                   -                   -                   100.00% 16,000.00          

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 32,800.00          -                   33,680.00          49,500.00          41.41% 70,000.00          

รวมงบลงทุน 32,800.00          -                   33,680.00          49,500.00          41.41% 70,000.00          

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    1. โครงการอดุหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้ง 15,000.00          15,000.00          15,000.00          15,000.00          -100.00% -                   

       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,000.00          15,000.00          15,000.00          15,000.00          -100.00% -                   

35



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562

(%)

ประมาณการรายจ่ายจริง

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00          15,000.00          15,000.00          15,000.00          -100.00% -                   

รวมงานบริหารงานคลัง 2,003,029.48     2,618,016.67     2,475,532.71     3,322,960.00     -1.13% 3,285,300.00      

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,882,968.77    13,789,129.75    13,700,746.10    15,913,631.00    1.40% 16,136,630.00    
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 394,762.00         443,340.00         478,380.00         525,480.00         29.98% 683,040.00         

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง -                   13,500.00          18,000.00          18,000.00          0.00% 18,000.00          

ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า 526,010.00         554,670.00         595,320.00         644,040.00         5.18% 677,400.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจา้งประจ า 24,610.00          2,820.00            -                   - -                   

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -                   540,000.00         378,000.00         540,000.00         20.00% 648,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง -                   60,000.00          42,000.00          60,000.00          20.00% 72,000.00          

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 945,382.00        1,614,330.00     1,511,700.00     1,787,520.00     17.39% 2,098,440.00      

รวมงบบุคลากร 945,382.00        1,614,330.00     1,511,700.00     1,787,520.00     17.39% 2,098,440.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง -                   -                   -                   -                   100.00% 20,000.00          

ส่วนท้องถิ่น 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                   -                   5,040.00            20,000.00          -75.00% 5,000.00            

ประเภทค่าเช่าบ้าน 22,800.00          36,000.00          36,000.00          36,000.00          -33.33% 24,000.00          

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,145.00          15,505.00          27,500.00          40,000.00          0.00% 40,000.00          

รวมหมวดค่าตอบแทน 44,945.00          51,505.00          68,540.00          96,000.00          -7.29% 89,000.00          
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หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 6,000.00            7,000.00            21,500.00          10,000.00          100.00% 20,000.00          

    2. ค่าจา้งเหมาบริการ 1,065,600.00      643,200.00         636,900.00         576,000.00         -6.25% 540,000.00         

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการจดังานวัน  อปพร. -                   -                   1,776.00            20,000.00          0.00% 20,000.00          

    2. โครงการปูองกนัอบุัติเหตุจราจรบนท้องถนน 27,835.00          68,497.00          40,790.00          60,000.00          0.00% 60,000.00          

    3. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย -                   -                   -                   30,000.00          -66.67% 10,000.00          

    4. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 13,600.00          5,576.00            8,026.00            20,000.00          0.00% 20,000.00          

    5. โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.ฯ -                   -                   -                   50,000.00          -100.00% -                   

    6. โครงการค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. -                   -                   -                   20,000.00          -100.00% -                   

    7. โครงการฝึกอบรมจดัต้ังลูกเสือชาวบ้าน 166,140.00         -                   -                   -                   - -                   

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 245,060.00         313,585.00         193,088.30         150,000.00         -33.33% 100,000.00         

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,524,235.00     1,037,858.00     902,080.30        936,000.00        -17.74% 770,000.00        

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุส านักงาน 73,208.00          55,835.00          28,807.20          200,000.00         -85.00% 30,000.00          

ประเภทวัสดุไฟฟาูและวิทยุ -                   3,600.00            6,798.00            20,000.00          -50.00% 10,000.00          

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว -                   10,000.00          -                   -                   100.00% 20,000.00          

ประเภทวัสดุกอ่สร้าง -                   8,731.75            19,805.00          20,000.00          0.00% 20,000.00          

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 38,750.00          33,599.00          21,680.00          40,000.00          0.00% 40,000.00          
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 229,728.00         185,581.00         115,321.00         140,000.00         -14.29% 120,000.00         

ประเภทวัสดุการเกษตร -                   -                   -                   -                   100.00% 10,000.00          

ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย -                   -                   39,200.00          40,000.00          -50.00% 20,000.00          

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,200.00            9,390.00            2,570.00            10,000.00          0.00% 10,000.00          

ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 162,600.00         22,200.00          99,950.00          70,000.00          -78.57% 15,000.00          

ประเภทวัสดุสนาม -                   -                   -                   14,000.00          -100.00% -                   

รวมหมวดค่าวัสดุ 505,486.00        328,936.75        334,131.20        554,000.00        -46.75% 295,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 2,074,666.00     1,418,299.75     1,304,751.50     1,586,000.00     -27.24% 1,154,000.00      

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                   -                   108,000.00         -                   100.00% 20,500.00          

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                   -                   749,000.00         -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร -                   -                   4,970.00            30,000.00          -100.00% -                   

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟาูและวิทยุ -                   -                   547,000.00         560,000.00         -23.66% 427,500.00         

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                   -                   10,990.00          -                   100.00% 13,300.00          

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                   -                   -                   -                   100.00% 8,000.00            

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน -                   -                   -                   20,000.00          -100.00% -                   

ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง -                   59,000.00          140,000.00         240,000.00         -100.00% -                   

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 95,000.00          890,000.00         -                   -                   - -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 95,000.00          949,000.00        1,559,960.00     850,000.00        -44.79% 469,300.00        

รวมงบลงทุน 95,000.00          949,000.00        1,559,960.00     850,000.00        -44.79% 469,300.00        
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งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ

    1. อดุหนุนศูนย์ปูองกนัปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองอดุรธานี 100,000.00         70,460.00          -                   100,000.00         0.00% 100,000.00         

รวมหมวดเงินอุดหนุน 100,000.00        70,460.00          -                   100,000.00        0.00% 100,000.00        

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00        70,460.00          -                   100,000.00        0.00% 100,000.00        

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,215,048.00     4,052,089.75     4,376,411.50     4,323,520.00     -11.61% 3,821,740.00      

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,215,048.00     4,052,089.75     4,376,411.50     4,323,520.00     -11.61% 3,821,740.00      
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แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 550,200.00         595,260.00         1,372,320.00      1,912,200.00      2.61% 1,962,120.00       

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง -                   13,500.00          18,000.00          60,000.00          70.00% 102,000.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 288,000.00         269,490.00         264,000.00         274,560.00         -49.13% 139,680.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง 18,000.00          21,000.00          48,000.00          48,000.00          -50.00% 24,000.00          

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 856,200.00        899,250.00        1,702,320.00     2,294,760.00     -2.92% 2,227,800.00      

รวมงบบุคลากร 856,200.00        899,250.00        1,702,320.00     2,294,760.00     -2.92% 2,227,800.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 33,000.00          -                   -                   25,000.00          0.00% 25,000.00          

รวมหมวดค่าตอบแทน 33,000.00          -                   -                   25,000.00          0.00% 25,000.00          

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 50,300.00          8,400.00            14,100.00          20,000.00          50.00% 30,000.00          

    2. ค่าจา้งเหมาบริการ 323,100.00         423,500.00         527,000.00         540,000.00         0.00% 540,000.00         

    3. ค่าจา้งเหมาบริการดูดส้วม -                   500.00              2,100.00            5,000.00            0.00% 5,000.00            

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,684.00            3,280.00            2,800.00            10,000.00          0.00% 10,000.00          
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ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการจดังานวันเด็ก 30,000.00          -                   -                   -                   - -                   

    2. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 15,104.00          -                   1,376.00            20,000.00          0.00% 20,000.00          

    3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา

       3.1 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 448,000.00         421,000.00         407,180.00         465,500.00         -5.26% 441,000.00         

       3.2 ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) -                   -                   154,490.00         161,500.00         -5.26% 153,000.00         

       3.3 ค่าหนังสือเรียน -                   -                   -                   -                   100.00% 18,000.00          

       3.4 ค่าอปุกรณ์การเรียน -                   -                   -                   -                   100.00% 18,000.00          

       3.5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -                   -                   -                   -                   100.00% 27,000.00          

       3.6 ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน -                   -                   -                   -                   100.00% 38,700.00          

    4. โครงการจดักจิกรรมเนื่องในพธีิวันไหว้ครู -                   -                   -                   5,000.00            -100.00% -                   

รวมหมวดค่าใช้สอย 870,188.00        856,680.00        1,109,046.00     1,227,000.00     6.01% 1,300,700.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุส านักงาน 10,000.00          10,000.00          9,787.00            10,000.00          0.00% 10,000.00          

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 49,960.00          10,000.00          9,939.00            10,000.00          0.00% 10,000.00          

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

    1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 143,940.00         178,551.28         164,309.62         182,039.00         -5.26% 172,458.00         

    2. ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน 387,325.54         343,848.56         330,754.04         387,074.00         3.96% 402,402.00         

ประเภทวัสดุกอ่สร้าง -                   -                   -                   -                   100.00% 50,000.00          

ประเภทวัสดุการเกษตร -                   -                   -                   20,000.00          50.00% 30,000.00          
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ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,120.00            3,600.00            900.00              2,000.00            0.00% 2,000.00            

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00          38,312.65          13,151.00          15,000.00          0.00% 15,000.00          

รวมหมวดค่าวัสดุ 609,345.54        584,312.49        528,840.66        626,113.00        10.50% 691,860.00        

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทค่าไฟฟาู 12,239.69          18,104.69          20,872.91          30,000.00          0.00% 30,000.00          

ประเภทค่าน้ าประปา 11,627.91          6,776.75            7,393.70            24,000.00          0.00% 24,000.00          

ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,943.90            8,200.53            14,518.60          16,800.00          -10.71% 15,000.00          

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 30,811.50          33,081.97          42,785.21          70,800.00          -2.54% 69,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 1,543,345.04     1,474,074.46     1,680,671.87     1,948,913.00     7.06% 2,086,560.00      

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 42,520.00          -                   42,000.00          -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 146,000.00         -                   -                   -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร -                   10,000.00          -                   -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟาูและวิทยุ -                   -                   -                   -                   100.00% 46,000.00          

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 17,980.00          -                   -                   -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,990.00            -                   -                   -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                   -                   24,800.00          39,800.00          -100.00% -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 213,490.00        10,000.00          66,800.00          39,800.00          15.58% 46,000.00          

รวมงบลงทุน 213,490.00        10,000.00          66,800.00          39,800.00          15.58% 46,000.00          
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งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ

    1. อดุหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 896,000.00         766,000.00         736,000.00         808,000.00         3.96% 840,000.00         

         โรงเรียน

รวมหมวดเงินอุดหนุน 896,000.00        766,000.00        736,000.00        808,000.00        3.96% 840,000.00        

รวมงบเงินอุดหนุน 896,000.00        766,000.00        736,000.00        808,000.00        3.96% 840,000.00        

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,509,035.04     3,149,324.46     4,185,791.87     5,091,473.00     2.14% 5,200,360.00      

รวมแผนงานการศึกษา 3,509,035.04     3,149,324.46     4,185,791.87     5,091,473.00     2.14% 5,200,360.00      
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 570,780.00         641,420.00         694,800.00         1,171,920.00      2.98% 1,206,840.00       

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 12,000.00          1,000.00            -                   -                   - -                   

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 84,000.00          161,000.00         176,400.00         218,400.00         0.00% 218,400.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -                   165,000.00         187,200.00         302,688.00         -28.64% 216,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง -                   -                   -                   12,000.00          -100.00% -                   

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 666,780.00        968,420.00        1,058,400.00     1,705,008.00     -3.74% 1,641,240.00      

รวมงบบุคลากร 666,780.00        968,420.00        1,058,400.00     1,705,008.00     -3.74% 1,641,240.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าเช่าบ้าน 72,000.00          72,000.00          67,000.00          84,000.00          -100.00% -                   

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,513.50            8,270.25            5,513.75            10,000.00          0.00% 10,000.00          

รวมหมวดค่าตอบแทน 77,513.50          80,270.25          72,513.75          94,000.00          -89.36% 10,000.00          

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 5,800.00            -                   21,800.00          20,000.00          -50.00% 10,000.00          

    2. ค่าจา้งเหมาบริการ 329,700.00         322,800.00         299,100.00         216,000.00         50.00% 324,000.00         
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ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร -                   -                   30,000.00          -33.33% 20,000.00          

    2. โครงการควบคุมและปูองกนัโรคไข้เลือดออก -                   14,400.00          -                   30,000.00          -33.33% 20,000.00          

    3. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกนัโรคพษิสุนัขบ้า -                   -                   -                   30,000.00          0.00% 30,000.00          

    4. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา -                   -                   -                   600,240.00         -9.87% 541,000.00         

       ความสะอาด

    5. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชน 36,000.00          -                   24,000.00          -                   100.00% 72,000.00          

    6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ -                   21,000.00          -                   -                   - -                   

    7. โครงการลดและแยกแยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดฯ -                   25,624.00          -                   -                   - -                   

    8. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในอาณาจกัร 15,868.00          -                   7,104.00            20,000.00          -50.00% 10,000.00          

รวมหมวดค่าใช้สอย 387,368.00        383,824.00        352,004.00        946,240.00        8.53% 1,027,000.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุส านักงาน 19,914.00          13,168.00          6,147.00            15,000.00          0.00% 15,000.00          

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,734.28          750.00              2,710.00            50,000.00          -72.00% 14,000.00          

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                   -                   1,460.00            10,000.00          0.00% 10,000.00          

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,490.00            8,580.00            9,200.00            10,000.00          0.00% 10,000.00          

รวมหมวดค่าวัสดุ 50,138.28          22,498.00          19,517.00          85,000.00          -42.35% 49,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 515,019.78        486,592.25        444,034.75        1,125,240.00     -3.49% 1,086,000.00      
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งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                   -                   43,500.00          -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                   -                   -                   -                   100.00% 2,400,000.00       

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร -                   -                   -                   59,000.00          -100.00% -                   

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                   -                   -                   -                   100.00% 95,000.00          

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                   -                   32,500.00          -                   - -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                   76,000.00          59,000.00          4128.81% 2,495,000.00      

รวมงบลงทุน -                   -                   76,000.00          59,000.00          4128.81% 2,495,000.00      

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

อดุหนุนค่าด าเนินงานในการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน 60,000.00          60,000.00          -                   -                   - -                   

รวมหมวดเงินอุดหนุน 60,000.00          60,000.00          -                   -                   - -                   

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00          60,000.00          -                   -                   - -                   

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,241,799.78     1,515,012.25     1,578,434.75     2,889,248.00     80.75% 5,222,240.00      

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,241,799.78     1,515,012.25     1,578,434.75     2,889,248.00     80.75% 5,222,240.00      
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 709,380.00         775,330.00         830,700.00         1,300,440.00      -6.75% 1,212,720.00       

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 134,400.00         134,400.00         134,400.00         152,400.00         0.00% 152,400.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -                   324,000.00         324,000.00         540,000.00         -20.00% 432,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง -                   36,000.00          36,000.00          60,000.00          -20.00% 48,000.00          

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 843,780.00        1,269,730.00     1,325,100.00     2,052,840.00     -10.12% 1,845,120.00      

รวมงบบุคลากร 843,780.00        1,269,730.00     1,325,100.00     2,052,840.00     -10.12% 1,845,120.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าเช่าบ้าน 69,600.00          69,600.00          66,200.00          84,000.00          -42.86% 48,000.00          

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                   -                   -                   -                   100.00% 9,600.00            

รวมหมวดค่าตอบแทน 69,600.00          69,600.00          66,200.00          84,000.00          -31.43% 57,600.00          

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน -                   4,800.00            10,300.00          10,000.00          200.00% 30,000.00          

    2. ค่าส ารวจและรังวัดที่ดินสาธารณะ 8,000.00            16,400.00          -                   20,000.00          0.00% 20,000.00          

    3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก -                   27,000.00          -                   10,000.00          -100.00% -                   

    4. ค่าจา้งเหมาบริการ 1,276,500.00      1,064,600.00      948,300.00         756,000.00         28.57% 972,000.00         
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    5. ค่าขุดลอกคลองระบายน้ า ถนนมิตรภาพ -                   -                   78,000.00          80,000.00          0.00% 80,000.00          

    6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกล้ิง -                   -                   -                   -                   100.00% 100,000.00         

    7. ค่าเบี้ยประกนั -                   -                   -                   33,000.00          -100.00% -                   

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 10,000.00          4,548.00            8,784.00            20,000.00          50.00% 30,000.00          

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

    1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 174,420.10         23,670.00          100,295.48         67,000.00          123.88% 150,000.00         

    2. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนฯ 600.00              300.00              -                   10,000.00          0.00% 10,000.00          

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,469,520.10     1,141,318.00     1,145,679.48     1,006,000.00     38.37% 1,392,000.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุส านักงาน 9,931.00            17,427.00          19,232.00          20,000.00          0.00% 20,000.00          

ประเภทวัสดุไฟฟาูและวิทยุ 177,775.00         78,962.10          98,210.00          100,000.00         20.00% 120,000.00         

ประเภทวัสดุกอ่สร้าง 317,030.70         224,719.76         686,203.61         329,547.00         -8.97% 300,000.00         

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 46,449.70          53,173.10          49,840.00          30,000.00          0.00% 30,000.00          

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 154,700.00         142,660.00         127,756.50         160,000.00         0.00% 160,000.00         

ประเภทวัสดุการเกษตร -                   -                   -                   15,000.00          0.00% 15,000.00          

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,000.00            -                   11,400.00          15,000.00          0.00% 15,000.00          

รวมหมวดค่าวัสดุ 707,886.40        516,941.96        992,642.11        669,547.00        -1.43% 660,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 2,247,006.50     1,727,859.96     2,204,521.59     1,759,547.00     19.89% 2,109,600.00      
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งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                   -                   -                   28,600.00          -100.00% -                   

ประเภทครุภัณฑ์กอ่สร้าง 3,397,000.00      21,000.00          -                   -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 35,000.00          -                   -                   -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                   16,400.00          19,000.00          -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 6,900.00            22,000.00          -                   37,000.00          -100.00% -                   

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                   79,400.00          15,800.00          -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟาูและวิทยุ 63,000.00          -                   -                   -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,295,000.00      -                   -                   -                   - -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 5,796,900.00     138,800.00        34,800.00          65,600.00          -100.00% -                   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

    1. โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมลาน คสล.ศาลาชุมชนยานเกราะ -                   279,000.00         -                   -                   - -                   

    2. โครงการต่ออาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านจัน่ -                   948,000.00         -                   -                   - -                   

    3. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก -                   -                   -                   660,000.00         -100.00% -                   

       ถนนมิตรเจริญ (เร่ิมจากส่ีแยกศาลาชุมชนสัมพนัธ์สุขถึง

       ถนนราชสุดา) (ข้างขวา)

    4. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพนัธ์สุข -                   -                   -                   370,000.00         -100.00% -                   

    5. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 4-5 ชุมชนยานเกราะ -                   -                   -                   -                   100.00% 290,000.00         
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    6. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยยานเกราะ 5 (ด้านขวา) -                   -                   -                   -                   100.00% 500,000.00         

       ชุมชนยานเกราะ

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   1,227,000.00     -                   1,030,000.00     -23.30% 790,000.00        

รวมงบลงทุน 5,796,900.00     1,365,800.00     34,800.00          1,095,600.00     -27.89% 790,000.00        

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ

    1. อดุหนุนการขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ 123,106.83         -                   34,570.68          200,000.00         -50.00% 100,000.00         

    2. อดุหนุนการขยายเขตประปา -                   -                   144,166.00         250,000.00         -60.00% 100,000.00         

    3. อดุหนุนผังเมืองรวม 176,383.00         -                   106,691.00         -                   - -                   

รวมหมวดเงินอุดหนุน 299,489.83        -                   285,427.68        450,000.00        -55.56% 200,000.00        

รวมงบเงินอุดหนุน 299,489.83        -                   285,427.68        450,000.00        -55.56% 200,000.00        

รวมงานไฟฟ้าและถนน 9,187,176.33     4,363,389.96     3,849,849.27     5,357,987.00     -7.71% 4,944,720.00      
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -                   324,000.00         324,000.00         324,000.00         100.00% 648,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง -                   36,000.00          36,000.00          36,000.00          100.00% 72,000.00          

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                   360,000.00        360,000.00        360,000.00        100.00% 720,000.00        

รวมงบบุคลากร -                   360,000.00        360,000.00        360,000.00        100.00% 720,000.00        

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

    1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา 570,000.00         594,300.00         -                   -                   - -                   

        ความสะอาด

    2. โครงการก าจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบและการก าจดัขยะติดเชื้อ 496,051.50         441,693.50         493,904.50         -                   - -                   

    3. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมีส่วนร่วมฯ -                   -                   -                   40,000.00          -100.00% -                   

    4. ค่าเบี้ยประกนั -                   -                   -                   6,000.00            -100.00% -                   

    5. โครงการก าจดัขยะมูลฝอยและการก าจดัขยะติดเชื้อในชุมชน -                   -                   -                   -                   100.00% 650,000.00         

    6. ค่าจา้งเหมาบริการ 1,481,800.00      1,166,400.00      1,695,165.00      1,188,000.00      -9.09% 1,080,000.00       

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมีส่วนร่วมฯ -                   -                   -                   -                   100.00% 30,000.00          

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 111,095.50         184,750.33         52,618.58          150,000.00         -33.33% 100,000.00         
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รวมหมวดค่าใช้สอย 2,658,947.00     2,387,143.83     2,241,688.08     1,384,000.00     34.39% 1,860,000.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

    1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00            18,625.00          102,750.00         15,000.00          0.00% 15,000.00          

    2. ค่าจดัซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย -                   -                   375,000.00         470,000.00         0.00% 470,000.00         

ประเภทวัสดุกอ่สร้าง -                   963.00              -                   5,000.00            0.00% 5,000.00            

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 84,036.00          18,940.70          90,177.00          100,000.00         0.00% 100,000.00         

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 399,652.00         374,375.00         328,644.00         400,000.00         12.50% 450,000.00         

ประเภทวัสดุการเกษตร 9,000.00            9,000.00            9,720.00            25,000.00          0.00% 25,000.00          

รวมหมวดค่าวัสดุ 497,688.00        421,903.70        906,291.00        1,015,000.00     4.93% 1,065,000.00      

รวมงบด าเนินงาน 3,156,635.00     2,809,047.53     3,147,979.08     2,399,000.00     21.93% 2,925,000.00      

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 78,500.00          -                   -                   - -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 78,500.00          -                   -                   -                   - -                   

รวมงบลงทุน 78,500.00          -                   -                   -                   - -                   

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    1. โครงการอดุหนุนเทศบาลนครอดุรธานี ในการก าจดัขยะมูลฝอย -                   -                   -                   650,000.00         -100.00% -                   

       และการก าจดัขยะติดเชื้อในชุมชน
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รวมหมวดเงินอุดหนุน -                   -                   -                   650,000.00        -100.00% -                   

รวมงบเงินอุดหนุน -                   -                   -                   650,000.00        -100.00% -                   

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,235,135.00     3,169,047.53     3,507,979.08     3,409,000.00     6.92% 3,645,000.00      

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 12,422,311.33    7,532,437.49     7,357,828.35     8,766,987.00     -2.02% 8,589,720.00      
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 766,166.00         852,570.00         916,260.00         995,760.00         6.24% 1,057,920.00       

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 24,387.00          55,500.00          60,000.00          60,000.00          0.00% 60,000.00          

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 24,206.00          -                   -                   -                   - -                   

ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า 191,460.00         210,870.00         225,480.00         244,320.00         5.60% 258,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจา้ง 5,820.00            -                   -                   -                   - -                   

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -                   -                   -                   -                   100.00% 108,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง -                   -                   -                   -                   100.00% 12,000.00          

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,012,039.00     1,118,940.00     1,201,740.00     1,300,080.00     15.06% 1,495,920.00      

รวมงบบุคลากร 1,012,039.00     1,118,940.00     1,201,740.00     1,300,080.00     15.06% 1,495,920.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,681.00          44,400.00          36,800.00          50,000.00          -40.00% 30,000.00          

รวมหมวดค่าตอบแทน 40,681.00          44,400.00          36,800.00          50,000.00          -40.00% 30,000.00          

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 11,700.00          40,100.00          19,800.00          20,000.00          0.00% 20,000.00          

    2. ค่าเช่าที่ราชพสัดุ 11,469.00          14,023.00          13,892.00          20,000.00          0.00% 20,000.00          
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    3. ค่าจา้งเหมาบริการ 213,420.00         286,200.00         430,800.00         432,000.00         -50.00% 216,000.00         

    4. ค่าเบี้ยประกนั -                   -                   -                   5,000.00            -100.00% -                   

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน  (การท าขนมมงคล) -                   -                   -                   30,000.00          0.00% 30,000.00          

    2. โครงการเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น -                   -                   -                   -                   100.00% 30,000.00          

    3. โครงการจดังานวันผู้สูงอายุ -                   -                   5,280.00            20,000.00          -75.00% 5,000.00            

    4. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านจัน่ -                   -                   -                   30,000.00          0.00% 30,000.00          

    5. โครงการจดัเกบ็ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานของเทศบาล 9,450.00            10,000.00          10,000.00          10,000.00          0.00% 10,000.00          

       เพื่อจดัท าแผนพฒันา

    6. โครงการจดัท าแผนแม่บทชุมชน 260.00              -                   -                   10,000.00          0.00% 10,000.00          

    7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพฯ 467,710.00         18,400.00          390,133.00         400,000.00         -100.00% -                   

    8. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ 29,010.00          31,290.00          -                   - -                   

    9. โครงการเยาวชนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม -                   12,702.00          -                   - -                   

    10. โครงการเยาวชนเข้มแข็ง(กจิกรรมปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร) -                   -                   -                   30,000.00          -100.00% -                   

    11. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 19,952.00          16,141.00          17,728.00          20,000.00          0.00% 20,000.00          

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 73,935.00          51,694.00          39,974.91          40,000.00          0.00% 40,000.00          

รวมหมวดค่าใช้สอย 836,906.00        480,550.00        927,607.91        1,067,000.00     -59.61% 431,000.00        

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุส านักงาน 19,906.00          23,370.00          15,992.50          20,000.00          0.00% 20,000.00          

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 34,785.00          3,818.00            2,480.00            55,000.00          9.09% 60,000.00          
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00          79,000.00          43,500.00          80,000.00          -12.50% 70,000.00          

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                   -                   -                   3,000.00            0.00% 3,000.00            

ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,550.00            4,970.00            9,380.00            15,000.00          100.00% 30,000.00          

รวมหมวดค่าวัสดุ 146,241.00        111,158.00        71,352.50          173,000.00        5.78% 183,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 1,023,828.00     636,108.00        1,035,760.41     1,290,000.00     -50.08% 644,000.00        

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                   -                   43,500.00          30,100.00          35.55% 40,800.00          

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟาูและวิทยุ 17,950.00          -                   -                   -                   - -                   

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                   24,800.00          -                   12,000.00          -100.00% -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 17,950.00          24,800.00          43,500.00          42,100.00          -3.09% 40,800.00          

รวมงบลงทุน 17,950.00          24,800.00          43,500.00          42,100.00          -3.09% 40,800.00          

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,053,817.00     1,779,848.00     2,281,000.41     2,632,180.00     -17.15% 2,180,720.00      

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,053,817.00     1,779,848.00     2,281,000.41     2,632,180.00     -17.15% 2,180,720.00      
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการแข่งขันกฬีาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด 231,985.00         -                   -                   150,000.00         0.00% 150,000.00         

    2. โครงการจดักจิกรรมกฬีาชุมชนสัมพนัธ์ -                   -                   58,210.00          50,000.00          0.00% 50,000.00          

    3. โครงการจดักจิกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ -                   -                   -                   30,000.00          0.00% 30,000.00          

    4. โครงการจดักจิกรรมปั่นจกัรยาน Bike for dad -                   96,466.00          -                   -                   - -                   

    5. โครงการจดังานแข่งขันกฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ์ -                   -                   -                   5,000.00            -100.00% -                   

รวมหมวดค่าใช้สอย 231,985.00        96,466.00          58,210.00          235,000.00        -2.13% 230,000.00        

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุกฬีา 19,985.00          -                   -                   -                   - -                   

รวมหมวดค่าวัสดุ 19,985.00          -                   -                   -                   - -                   

รวมงบด าเนินงาน 251,970.00        96,466.00          58,210.00          235,000.00        -2.13% 230,000.00        

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 251,970.00        96,466.00          58,210.00          235,000.00        -2.13% 230,000.00        
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ

    1. งานประเพณีลอยกระทง 98,936.00          -                   -                   100,000.00         0.00% 100,000.00         

    2. งานประเพณีวันสงกรานต์ 29,953.00          134,500.00         6,820.00            20,000.00          0.00% 20,000.00          

    3. งานประเพณีวันเข้าพรรษา 14,280.00          -                   -                   30,000.00          -33.33% 20,000.00          

    4. งานวันปิยมหาราช 2,000.00            -                   1,000.00            5,000.00            -80.00% 1,000.00            

    5. งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2,500.00            -                   -                   5,000.00            -80.00% 1,000.00            

    6. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 29,687.00          -                   -                   -                   - -                   

    7. ค่าใช้จา่ยการจดัท าปูายขบวนแห่ 3,000.00            -                   -                   10,000.00          -100.00% -                   

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

    1. โครงการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -                   -                   58,506.00          -                   - -                   

       มหาภูมิพลอดุลยเดช

รวมหมวดค่าใช้สอย 180,356.00        134,500.00        66,326.00          170,000.00        -16.47% 142,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 180,356.00        134,500.00        66,326.00          170,000.00        -16.47% 142,000.00        

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ

    1. เงินอดุหนุนงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง 10,000.00          10,000.00          -                   20,000.00          0.00% 20,000.00          

59



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง ปี 2562

(%)

ประมาณการรายจ่ายจริง

    2. ค่าใช้จา่ยการจดัท าปูายขบวนแห่ -                   -                   -                   -                   100.00% 5,000.00            

    3. เงินอดุหนุนงานกาชาด 20,000.00          -                   -                   -                   - -                   

 รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,000.00          10,000.00          -                   20,000.00          25.00% 25,000.00          

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00          10,000.00          -                   20,000.00          25.00% 25,000.00          

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 210,356.00        144,500.00        66,326.00          190,000.00        -12.11% 167,000.00        

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 462,326.00        240,966.00        124,536.00        425,000.00        -6.59% 397,000.00        
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุการเกษตร 22,290.00          13,540.00          14,900.00          -                   - -                   

รวมหมวดค่าวัสดุ 22,290.00          13,540.00          14,900.00          -                   - -                   

รวมงบด าเนินงาน 22,290.00          13,540.00          14,900.00          -                   - -                   

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 22,290.00          13,540.00          14,900.00          -                   - -                   

รวมแผนงานการเกษตร 22,290.00          13,540.00          14,900.00          -                   - -                   
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แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง

ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น

    1. ช าระเงินกู ้กสท. กูเ้พื่อซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าและรถยนต์บรรทุกขยะ 386,288.00         -                   386,287.08         375,103.00         1.47% 380,613.00         

    2. ช าระเงินกู ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อกอ่สร้างราง 1,748,875.61      2,103,779.91      1,676,960.03      1,334,000.00      0.00% 1,334,000.00       

       ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลบ้านจัน่

ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย

    1. ช าระดอกเบี้ยเงินกู ้กสท. กูเ้พื่อซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าและรถยนต์ -                   -                   -                   11,185.00          -49.26% 5,675.00            

       บรรทุกขยะ

   2. ช าระดอกเบี้ยเงินกู ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) -                   -                   -                   400,000.00         -10.00% 360,000.00         

      เพื่อกอ่สร้างรางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลบ้านจัน่

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 38,988.00          88,204.00          81,600.00          139,863.00         25.11% 174,984.00         

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -                   -                   5,430,200.00      6,044,400.00      11.00% 6,709,200.00       

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพกิาร -                   -                   1,407,200.00      1,584,000.00      3.03% 1,632,000.00       

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 30,000.00          30,000.00          31,000.00          36,000.00          66.67% 60,000.00          

ประเภทเงินส ารองจา่ย 6,210.00            17,063.00          5,725.60            200,000.00         -50.00% 100,000.00         

ประเภทรายจา่ยตามข้อผูกพนั 

    1. อดุหนุนส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 160,000.00         160,000.00         160,000.00         110,000.00         0.00% 110,000.00         

    2. เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 49,486.00          46,943.00          61,663.10          63,410.00          2.69% 65,118.00          
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ประเภทบ าเหน็จ/บ านาญ

    - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 600,000.00         600,000.00         620,000.00         660,000.00         9.09% 720,000.00         

รวมหมวดงบกลาง 3,019,847.61     3,045,989.91     9,860,635.81     10,957,961.00    6.33% 11,651,590.00    

รวมแผนงานงบกลาง 3,019,847.61     3,045,989.91     9,860,635.81     10,957,961.00    6.33% 11,651,590.00    

รายจ่ายอ่ืนๆ

1. ช่วยเหลือผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานปี 2556 153,538.00         -                   -                   -                   - -                   

2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษค้างจา่ยปี 2556 1,939,822.68      -                   -                   -                   - -                   

รวมรายจ่ายอ่ืนๆ 2,093,360.68     -                   -                   -                   - -                   

รวมทุกแผนงาน 40,922,804.21    35,118,337.61    43,480,284.79    51,000,000.00    4.31% 53,200,000.00    
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53,200,000                     บาท
หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบรหิารทัว่ไป (รหสับัญชี 00111) รวม 10,358,320     บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 6,817,320      บาท
1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหสับัญชี 5210000) รวม 2,848,320      บาท

1.1 ประเภทเงนิเดือนนายก/รองนายก (รหสับัญชี 5210100) จ านวน 725,760         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แกน่ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด )
1.2 ประเภทเงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (รหสับัญชี 5210200)

จ านวน 180,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แกน่ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี (ปรากฏใน

1.3 ประเภทเงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหสับัญชี 5210300)
จ านวน 180,000         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษให้แกน่ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  (ปรากฏในแผนงาน

1.4 ประเภทเงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายก (รหสับัญชี 5210400) 
จ านวน 207,360         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แกเ่ลขานุการนายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)

1.5 ประเภทเงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (รหสับัญชี 5210600)
จ านวน 1,555,200      บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แกป่ระธานสภา,  รองประธานสภา  และสมาชกิสภาเทศบาล ดังนี้
(1)  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จ านวน 190,080          บาท
(2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 155,520          บาท
(3)  ค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล (10 คน) จ านวน 1,209,600        บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลบ้านจัน่
อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  (รหสับัญชี  00110)

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด )

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด )
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รวม 3,969,000      บาท
2.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 2,611,680      บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน 

2.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300) จ านวน 472,800         บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

บริหารงานทั่วไป ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)
2.3 ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า (รหสับัญชี 5220500) จ านวน 284,520         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กบัลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จ านวน 1 อตัรา (ปรากฏใน

2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 540,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  5  อตัรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)
2.5 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 60,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  5  อตัรา ๆ ละ 1,000
บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)

รวม 3,496,000      บาท
รวม 859,000         บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ านวน 630,000         บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ จ านวน 600,000          บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นักงาน  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 

(2)  เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล
จ านวน 30,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตรวจประเมินผลงาน  และสอบคัดเลือกของ

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  152 ล าดับที่ 4
1.2 ประเภทค่าเบ้ียประชุม (รหสับัญชี 5310200) จ านวน 5,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล/ตรวจร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของคณะกรรมการ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)

พนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันา

1.  หมวดค่าตอบแทน (รหสับัญชี 5310000)

(รหสับัญชี 5310100)

(ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 และผ่านการประเมินตามมติ ก.ท.จ.)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  

6 อตัรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

ที่ก าหนด  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าส านักปลัด/หัวหน้าฝุายอ านวยการ/หัวหน้าฝุาย

2. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี 5300000)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)
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1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหสับัญชี 5310300)
จ านวน 42,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก ่ พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  และ

ส านักปลัด) 
1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) จ านวน 132,000         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้าน/เชา่ซ้ือบ้านให้กบัพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

1.5 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) จ านวน 50,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

รวม 1,686,000      บาท
2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100) จ านวน 651,000         บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี
(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 100,000          บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กบับุคคล

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม จ านวน 10,000            บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

(3)  ค่าถา่ยเอกสาร  ค่าเย็บเล่มเขา้ปก จ านวน 5,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถา่ยเอกสาร ค่าเย็บเล่มเขา้ปกและค่าบริการอืน่ๆ ได้แก ่แผนอตัราก าลังพนักงาน  

(4)  ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 36,000            บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(5)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 500,000          บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ฯลฯ  (ปรากฏใน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) 

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) 

พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/

2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  

00111/ส านักปลัด)  

เทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ และบริการอืน่ๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  

งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)  
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2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ (รหสับัญชี 5320200)  
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี จ านวน 60,000           บาท

(1)  ค่ารับรอง จ านวน 60,000            บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายค่ารับรองของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

00111/ส านักปลัด)   ดังนี้
-  รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 30,000            บาท
-  ค่าเล้ียงรับรองในการประชมุสภาเทศบาลหรือ จ านวน 30,000            บาท
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

2.3 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
(รหสับัญชี 5320300)  จ านวน 925,000         บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1)   โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร จ านวน 50,000            บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงานเทศบาล  ให้มีคุณธรรม

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสาร
ส าหรับผู้เขา้รับการฝึกอบรม ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี

(2)  โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล จ านวน 90,000            บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล  เชน่

ค่าเชา่ที่พกั ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้รับการฝึกอบรม  
ค่าถา่ยเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี

(3)  โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารสมาชกิสภาและบุคลากรของเทศบาล
จ านวน 30,000            บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารสมาชกิสภาและบุคลากรของเทศบาล 

ในการฝึกอบรม เป็นต้น

(2561-2564) หน้า 151 ล าดับที่ 3

จริยธรรมที่ดี เชน่  ค่าเชา่ที่พกั  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 

(2561-2564) หน้า 151  ล าดับที่ 1

เชน่  ค่าเชา่ที่พกั ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็น
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี

(4)  โครงการอบรมเกีย่วกบักฎหมายเลือกต้ัง จ านวน 50,000            บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลและ

ผู้บริหารท้องถิน่ เชน่ ค่าเชา่ห้องประชมุ ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เขา้รับการฝึกอบรม  
ค่าถา่ยเอกสาร  ค่าพมิพเ์อกสารและส่ิงพมิพ ์ ค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

(5)  โครงการค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิน่
จ านวน 600,000          บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิน่ เชน่ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกต้ังและบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกต้ังฯ  ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ  
ค่าเคร่ืองเขยีน  แบบพมิพ ์ค่าปูายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเชา่สถานที่และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชกิสภาท้องถิน่หรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี

(6)  ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 100,000          บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พกั ค่าพาหนะ

(7)  ค่าพวงมาลัย  ชอ่ดอกไม้  กระเชา้ดอกไม้  และพวงมาลา จ านวน 5,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ และพวงมาลาในงานต่างๆ ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน

2.4 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400) จ านวน 50,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

คอมพวิเตอร์  เคร่ืองพมิพ ์ เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองโทรสาร  รถยนต์ส่วนกลาง  โต๊ะ  เกา้อี ้ เป็นต้น

(2561-2564) หน้า 153 ล าดับที่ 7

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

(2561-2564) หน้า 151 ล าดับที่ 2

เดินทางและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

(2561-2564) หน้า 152 ล าดับที่ 6
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รวม 375,000         บาท
3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100) จ านวน 150,000         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) 
3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี 5330200) จ านวน 10,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาูและวิทยุ  เชน่ ล าโพง ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  ฟวิส์  เขม็ขดัรัด

3.3 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั (รหสับัญชี 5330300) จ านวน 50,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใชท้ าความสะอาดอปุกรณ์อืน่ๆ ที่นอนและอปุกรณ์

ส านักปลัด)
3.4 ประเภทวสัดุก่อสรา้ง (รหสับัญชี 5330600) จ านวน 20,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง  เชน่  ไม้, สี, ปูนซีเมนต์, เสียม, จอบ, ตะป,ู มีด, ค้อน, ลวด, 

3.5 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5330700) จ านวน 15,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เชน่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฟล์ิมกรองแสง เป็นต้น  

3.6 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (รหสับัญชี 5330800) จ านวน 80,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ที่ใชใ้นกจิการของเทศบาล ฯลฯ 

3.7 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 5331100) จ านวน 10,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เชน่ แผ่นพบั ใบปลิว ปูายไวนิล ปูายประชาสัมพนัธ์

ต่างๆ รูปสีหรือขาวด า  ที่ได้จากการล้างอดัขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.8 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400) จ านวน 30,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์

00111/ส านักปลัด)
3.9 ประเภทวสัดุอ่ืน (รหสับัญชี 5332000)                            จ านวน 10,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์ประปา มิเตอร์ไฟฟาู และวัสดุอืน่ๆ ในการด าเนินการของเทศบาล 

อา่งล้างมือ,  ท่อต่าง ๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

พระบรมฉายาลักษณ์ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชน่  เคร่ืองเขยีน  แบบพมิพ ์ ส่ิงพมิพ ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ 

สายไฟฟาู ปล๊ักไฟฟาู สายไฟฟาู เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

การนอน  ถว้ยชาม  ชอ้นส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  00111/
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รวม 576,000         บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหสับัญชี 5340100) จ านวน 420,000         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาูส านักงานเทศบาล, ลานกฬีา, ศาลาอเนกประสงค์, สถานีสูบน้ า, บ่อบ าบัด
น้ าเสีย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

4.2 ประเภทค่าน้ าประปา (รหสับัญชี 5340200) จ านวน 70,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงานเทศบาล,ศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร

4.3 ประเภทค่าบรกิารโทรศัพท ์(รหสับัญชี 5340300) จ านวน 50,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใชใ้นการติดต่อราชการ ,  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่,  ค่าเชา่เคร่ือง,  ค่าเชา่

ส านักปลัด)
4.4 ประเภทค่าบรกิารไปรษณยี ์(รหสับัญชี 5340400) จ านวน 6,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

4.5 ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม (รหสับัญชี 5340500)
จ านวน 30,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ ค่าบริการ

รวม 30,000           บาท
1. หมวดรายจา่ยอ่ืน (รหสับัญชี 5510000)  จ านวน 30,000           บาท

1.1 ประเภทรายจา่ยอ่ืน (รหสับัญชี 5510100) จ านวน 30,000           บาท
(1) โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเทศบาล

จ านวน 30,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกศึกษาวิจัยการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษาหรือผู้เชีย่วชาญศึกษารายละเอยีดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 152 ล าดับที่ 5

งบรายจา่ยอ่ืน (รหสับัญชี 5500000)

และการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  และค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี ้รวมทั้งการจ่ายเป็นค่าจ้าง

ทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)

4.  หมวดค่าสาธารณปูโภค (รหสับัญชี 5340000)

งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

เลขหมายโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/
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งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5600000) รวม 15,000 บาท
1.  หมวดเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5610000)  จ านวน 15,000 บาท

1.1  ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (รหสับัญชี 5610100)
จ านวน 15,000 บาท

(1) โครงการอดุหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่


ระดับอ าเภอ จ านวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ให้กบั เทศบาลต าบลบ้านตาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 19 ล าดับที่ 1
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งานวางแผนสถิติและวชิาการ (รหสับัญชี 00112) รวม 2,493,010 บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,906,415 บาท

รวม 1,906,415 บาท
จ านวน 1,520,519 บาท

จ านวน 95,496      บาท
(1)  เงินเพิ่มพเิศษส าหรับสู้รบ จ านวน 41,496       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชว่ยรบพเิศษให้แกพ่นักงาน  จ านวน  1  อตัรา ๆ ละ  3,458  บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
(2)  เงินเพิ่มพเิศษต าแหน่งนิติกร จ านวน 54,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพเิศษต าแหน่งนิติกร จ านวน 1 อตัราๆ ละ 4,500 บาท/เดือน (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
จ านวน 170,400    บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

สถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 108,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  อตัรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

1.5 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 12,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อตัราๆละ 1,000 บาท/

เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

รวม 456,095    บาท
รวม 99,000      บาท

จ านวน 20,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยขา้ราชการ  ในการประชมุเพื่อพจิารณา

ส าหรับการประชมุเพื่อสอบสวนทางวินัยตามปกติและในอตัราคร้ังละ 300 บาท ส าหรับการประชมุ เมือ่มีมติว่า
พยานหลักฐานมีน้ าหนักพอสนับสนุนขอ้กล่าวหาหรือไม่  หรือ  มีมติว่าผู้ถกูกล่าวหากระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือไม่ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี 5300000)
1.  หมวดค่าตอบแทน (รหสับัญชี 5310000)

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(รหสับัญชี 5310100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (รหัสบัญชี  00110)

1.3 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

ที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง  และหัวหน้าฝุาย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน

1.2 ประเภทเงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (รหสับัญชี 5220200)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100)

4 อตัรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน

สอบสวนทางวินัยขา้ราชการ  แต่ละเร่ืองให้กรรมการซ่ึงมาประชมุได้รับเงินสมนาคุณในอตัรา คร้ังละ 250 บาท 
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จ านวน 42,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้าน/เชา่ซ้ือบ้านให้กบัพนักงานเทศบาลสามัญซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

จ านวน 37,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

รวม 268,000    บาท
จ านวน 158,000    บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี
(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 30,000       บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กบับุคคล

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการถา่ยเอกสารเย็บเล่มเขา้ปก จ านวน 20,000       บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถา่ยเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ จ้างเหมา

งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
(3)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 108,000     บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
(รหสับัญชี 5320300)  จ านวน 100,000    บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1)  โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี จ านวน 40,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี/แผนพฒันา

ท้องถิน่ส่ีปีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  จัดประชมุประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและได้พฒันา

เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าเชา่สถานที่ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ พ.ศ.2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559, หนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/053583 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2560 ,  หนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ,  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 155 ล าดับที่  12

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100)

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน

1.3 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ถา่ยเอกสาร เขา้ปกแผนพฒันาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ตรงกบัปัญหา/ความต้องการของประชาชน  เพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  เชน่ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ  
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(2)  โครงการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี จ านวน 30,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการประชมุเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี/แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี

พฒันาเทศบาลต าบลบ้านจั่น และคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลบ้านจั่น  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันา ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ พ.ศ.2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว0347 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ,  หนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/053583 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2560 ,  หนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ,  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  

(3)  ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 30,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เชน่  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเชา่ที่พกั 

00112/กองวิชาการฯ)
2.3 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400) จ านวน 10,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

รวม 80,000      บาท
จ านวน 20,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
จ านวน 10,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ  เชน่  ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน เป็นต้น

จ านวน 20,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เชน่  แผ่นพบั  ใบปลิว  ปูายไวนิล 

งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 154 ล าดับที่ 11

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง เชน่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการประชมุคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
3.3 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 5331100)

ปูายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอดัขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชน่ เคร่ืองเขยีน แบบพมิพ ์ส่ิงพมิพ ์ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์เป็นต้น 

3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี 5330200)

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100)
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จ านวน 30,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

รวม 9,095       บาท
จ านวน 9,095       บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Sever) ในการเชา่พื้นที่เกบ็เว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านจั่น

จ านวน 130,500    บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 130,500    บาท

จ านวน 43,000      บาท
(1) จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

24,000 บีทยีู จ านวน 32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000 บีทียู
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกนิ 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาูเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกนั
5) เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน่ แผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟาู (Electric grids)
หรือเคร่ืองผลิตประจุไฟฟาู (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุุนละออง และอปุกรณ์
สามารถท าความสะอาดได้
- ชนิดแขวน
6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี ้สวิตช ์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559

1.1  ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน (รหสับัญชี  5410100)

งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
4.  หมวดค่าสาธารณปูโภค (รหสับัญชี 5340000)

4.1 ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม(รหสับัญชี 5340500)

บนอนิเตอร์เน็ต  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 156  ล าดับที่  15

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

3.4 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400)

เคร่ืองพมิพ ์ หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) 
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  (2561-2564)  หน้า  179-180  ล าดับที่  13  และการแกไ้ขแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) คร้ังที่  3/2561 ลงวันที่  19 มิถนุายน พ.ศ. 2561 หน้า 2-4 ล าดับที่ 2 ให้เป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ มกราคม 2561

(2) จดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5,500       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้
มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตาม

แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 180 ล าดับที่ 14 และการแกไ้ขแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
คร้ังที่ 3/2561 ลงวันที่  19 มิถนุายน พ.ศ. 2561 หน้า 4 ล าดับที่ 3 ให้เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ มกราคม 2561

(3) จดัซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลือ่น ขนาด 5 ฟุต จ านวน 5,100       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ตู้ ต้ังนอกบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตามราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตาม

แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 181  ล าดับที่  15
1.2  ประเภทครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี 5410600) จ านวน 46,500      บาท

(1)  จดัซ้ือชุดเครือ่งเสียง  Powered Mixer 680 w (340 + 340 w) จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 46,500      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชดุเคร่ืองเสียง  Powered Mixer 680 w (340 + 340 w) จ านวน 1 ชดุ 
ประกอบด้วย  
1. ล าโพงแบบ 2-Ways, LF: 10"  จ านวน 2 ตู้  ชดุล าโพงพกพา  ตู้ล าโพงเคล่ือนที่  
2. ไมโครโฟน 2 ตัว
3. ขาต้ังล าโพง 2 ต้น  
4. สายล าโพง 5 เมตร 2 เส้น  
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถนุายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  182  ล าดับที่  18

1.3  ประเภทครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 5410700) จ านวน 25,000      บาท
(1)  จดัซ้ือกล้องวดีีโอ จ านวน 25,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องวีดีโอ จ านวน 1 ตัว
มีคุณลักษณะดังนี้
- Full HD Video/ 9.2MP Stills
- Exmor R CMOS sensor
- 32GB Internal Memory
- Built-In Projector
- 30x Sony G Optical Zoom Lens
- Balanced Optical Steady Shot
- XAVC S Recoding, AVCHD, and MP4
- 3.0" Flip-Out LCD Viewscreen
- Built-In Wi-Fi w/NFC
- Multi Camera Control
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  183  ล าดับที่  19
1.4 ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี  5411600) จ านวน 16,000      บาท

(1) จดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรบังานส านักงาน * จ านวน 16,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน * จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟกิ (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

http://www.ec-mall.com/category/product/digital-camera/sony
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอยีดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 
หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- สามารถใชง้านได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ .ศ. 2561

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) 

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  178-179  ล าดับที่  12  และการแกไ้ขแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) คร้ังที่  3/2561 ลงวันที่  19 มิถนุายน พ.ศ. 2561 หน้า 1-2 ล าดับที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม)
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งานบรหิารงานคลัง (รหสับัญชี 00113) รวม 3,285,300  บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,721,700  บาท

รวม 1,721,700  บาท
จ านวน 1,290,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน

จ านวน 21,300      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการครองชพีชัว่คราวพนักงาน จ านวน 1 อตัรา  (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
จ านวน 170,400    บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 216,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  อตัรา ๆละ 9,000 บาท/เดือน 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1.5 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 24,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  อตัราๆ  ละ  1,000 

บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

รวม 1,493,600  บาท
รวม 156,600    บาท

จ านวน 50,000      บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นต้น

(2561-2564) หน้า 158 ล าดับที่ 19
จ านวน 84,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้าน/เชา่ซ้ือบ้านให้กบัพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

จ านวน 22,600      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

4  อตัรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
1.2 ประเภทเงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (รหสับัญชี 5220200)

1.3 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) 

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  (รหสับัญชี  00110)

1.3 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

ที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าฝุายพฒันารายได้  และหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง ฯลฯ  

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี 5300000)
1.  หมวดค่าตอบแทน (รหสับัญชี 5310000)

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(รหสับัญชี 5310100)

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100)
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รวม 1,168,000  บาท
จ านวน 1,048,000  บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี
(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 40,000       บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กบับุคคล

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 972,000     บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ  (ปรากฏในแผน

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) 
(3)  ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 36,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
(รหสับัญชี 5320300) จ านวน 90,000      บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) โครงการปรับปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 10,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน  เชน่ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่. พ.ศ. 2550 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 
ลงวันที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2551 ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
กมุภาพนัธ์ 2561

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพฒันา
ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 160 ล าดับที่ 23

(2) โครงการออกบริการจัดเกบ็ภาษนีอกสถานที่ จ านวน 10,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการออกบริการจัดเกบ็ภาษนีอกสถานที่ เชน่ ค่าจัดซ้ือวัสดุ 

แผ่นไวนิล, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่าโฆษณา, ค่าจ้างเหมาท าปูายประชาสัมพนัธ์ และอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งกบัโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่. พ.ศ. 2550 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)  ตามแผนพฒันา

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 161 ล าดับที่ 24

ค่าจัดซ้ือวัสดุ แบบพมิพ ์ค่าธรรมเนียมการคัดลอกที่ดิน ค่ารับรองผู้มาช าระภาษ ีและอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัโครงการฯ 

งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)
2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100)

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผน
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(3) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเกบ็รายได้และแผนที่ภาษฯี
จ านวน 30,000       บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กบัผู้บริหาร  สมาชกิสภา 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานเกีย่วขอ้งกบัการจัดเกบ็รายได้ฯ  เชน่ ค่าวัสดุ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พกั 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการจัดฝึกอบรมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในโครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่. พ.ศ. 2550 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)  ตามแผนพฒันา
ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 159 ล าดับที่ 22

(4) ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 40,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน่  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเชา่ที่พกั  

00113/กองคลัง)
จ านวน 30,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่ 

รวม 165,000    บาท
จ านวน 60,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
จ านวน 20,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เชน่  ยางนอก  ยางใน  เป็นต้น  (ปรากฏใน

จ านวน 50,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใชใ้นกจิการ

จ านวน 10,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เชน่  วัสดุจัดท าโปสเตอร์  แผ่นพบั  ใบปลิว 

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

2.3 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100)

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชน่  เคร่ืองเขยีน  แบบพมิพ ์ ส่ิงพมิพ ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ เป็นต้น 

3.2 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5330700)

3.3 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (รหสับัญชี 5330800)

ของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
3.4 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 5331100)

ปูายไวนิล  ปูายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอดัขยาย เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงาน
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จ านวน 25,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

จ านวน 4,000       บาท
จ านวน 4,000       บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ในการปฏิบัติงาน 

รวม 70,000      บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 70,000      บาท

1.1 ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน (รหสับัญชี 5410100) จ านวน 5,500       บาท
(1) จดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5,500       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้
มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพฒันา

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 184 ล าดับที่  20 และการแกไ้ขแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
คร้ังที่  3/2561 ลงวันที่  19 มิถนุายน พ.ศ. 2561 หน้า 5 ล าดับที่ 4 ให้เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ มกราคม 2561

1.2 ประเภทครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5410300) จ านวน 48,500      บาท
(1) จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอั์ตโนมัติ จ านวน 48,500      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ  จ านวน 1  คัน
มีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขัน้ต่ า
   (1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกนิ 5 ซีซี หรือขนาดเกดิกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกนิ 5 ซีซี
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้
   (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอปุกรณ์และค่าจดทะเบียน
   (3) การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  

ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

4.1 ประเภทค่าบรกิารไปรษณยี ์(รหสับัญชี 5340400)

3.5 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400)

เคร่ืองพมิพ ์หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
4.  หมวดค่าสาธารณปูโภค (รหสับัญชี 5340000)

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถนุายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพฒันา
ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 187 ล าดับที่ 25 และการแกไ้ขแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
คร้ังที่  3/2561 ลงวันที่  19 มิถนุายน พ.ศ. 2561 หน้า 8 ล าดับที่ 6 ให้เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ มกราคม 2561

1.3 ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี  5411600) จ านวน 16,000      บาท
(1) จดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรบังานส านักงาน * จ านวน 16,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน * จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟกิ (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอยีดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 
หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- สามารถใชง้านได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ .ศ. 2561

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพฒันา

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 185-186  ล าดับที่ 24 และการแกไ้ขแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
คร้ังที่ 3/2561 ลงวันที่ 19 มิถนุายน พ.ศ.2561 หน้า 6-7 ล าดับที่ 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย (รหสับัญชี 00123) รวม 3,821,740    บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 2,098,440    บาท

รวม 2,098,440    บาท
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 683,040       บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน

ส านักปลัด)
จ านวน 18,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

1.3 ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า (รหสับัญชี 5220500) จ านวน 677,400       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กบัลูกจ้างประจ า  พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จ านวน  3  อตัรา 

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 648,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  6  อตัราๆ ละ 9,000  บาท/เดือน  

1.5 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 72,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 6 อตัราๆละ 1,000บาท/เดือน

รวม 1,154,000    บาท
รวม 89,000        บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ านวน 20,000        บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายให้แกอ่าสาสมัคร  อปพร. ค่าปุวยการชดเชยการท างานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  
00123/ส านักปลัด)

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหสับัญชี 5310300) 
จ านวน 5,000          บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงาน  ลูกจ้างประจ าและ

ฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  00123/ส านักปลัด)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

ที่ก าหนด ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายปูองกนัและรักษาความสงบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

(รหสับัญชี 5310100)

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

2 อตัรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (รหัสบัญชี  00120)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี 5300000)
1.  หมวดค่าตอบแทน (รหสับัญชี 5310000)

พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัย

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)
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จ านวน 24,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้าน/เชา่ซ้ือบ้านให้กบัพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

จ านวน 40,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

ส านักปลัด)
รวม 770,000       บาท

2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100) จ านวน 560,000       บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000         บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆให้กบับุคคล

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 540,000        บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ  (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)
2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

(รหสับัญชี 5320300) จ านวน 110,000       บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1)  โครงการจัดงานวัน อปพร. จ านวน 20,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวัน อปพร. การจัดกจิกรรมให้ความรู้และ

บ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวมในวัน อปพร. เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน การจัด

การแขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีา เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 70 ล าดับที่ 2
(2) โครงการปูองกนัอบุัติเหตุจราจรบนท้องถนน จ านวน 60,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการปูองกนัอบุัติเหตุจราจรบนท้องถนนในชว่งเทศกาลส าคัญ

เชน่ ปีใหม่  สงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และอ านวยความสะดวกของ
ผู้ใชร้ถใชถ้นน โดยจัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ในชว่งเทศกาลต่างๆ หรือในชว่งที่มีผู้ใชร้ถจ านวนมาก เป็นต้น 
เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งและ
จ าเป็นในการจัดโครงการฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่
22 กนัยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2561 

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

1.4 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) 

ก าหนด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/

2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) 
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(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 
00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 71 ล าดับที่ 3

(3)  โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 10,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผน

ปูองกนัฯ อคัคีภัย เชน่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือน และระงับอคัคีภัย 

00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  72  ล าดับที่ 6
(4)  ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เชน่  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเชา่ที่พกั  

ค่าพาหนะเดินทางและค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัย

จ านวน 100,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

รวม 295,000       บาท
จ านวน 30,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี  5330200) จ านวน 10,000        บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ประเภทวัสดุไฟฟาูและวิทยุในงานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  เชน่

ไฟฉายสปอตไลท์ ถา่นไฟฉาย ถา่นวิทยุ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  และอืน่ๆ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  00123/ส านักปลัด)

จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใชท้ าความสะอาดอปุกรณ์อืน่ๆ ที่นอนและอปุกรณ์

3.4 ประเภทวสัดุก่อสรา้ง (รหสับัญชี 5330600) จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เชน่ ไม้ , สี, ปูนซีเมนต์, เสียม, จอบ, ตะป,ู มีด, ค้อน, ลวด, 

ระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  
อา่งล้างมือ, ท่อต่าง ๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและ

ฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)
2.3 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)

3.3 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั (รหสับัญชี 5330300)

ฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชน่ เคร่ืองเขยีน แบบพมิพ ์ส่ิงพมิพ ์ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์เป็นต้น 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) 
3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  

การนอน  ถว้ยชาม  ชอ้นส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัย



87

3.5 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5330700) จ านวน 40,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เชน่  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  ปูายเตือน  

ระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) 
3.6 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (รหสับัญชี 5330800) จ านวน 120,000       บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ที่ใชใ้นกจิการของเทศบาล ฯลฯ

3.7 ประเภทวสัดุการเกษตร (รหสับัญชี 5331000) จ านวน 10,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เชน่ ปุ๋ย สารเคมี เคร่ืองมือในงานเกษตร เป็นต้น

3.8 ประเภทวสัดุเครือ่งแต่งกาย (รหสับัญชี 5331200) จ านวน 20,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกายของสมาชกิ อปพร .และพนักงานดับเพลิง 

ส าหรับผู้ผ่านรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร เชน่ เส้ือ , กางเกง, เขม็ขดั, รองเท้า ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) 

3.9 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400) จ านวน 10,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์

งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) 
3.10 ประเภทวสัดุเครือ่งดับเพลิง (รหสับัญชี 5331600) จ านวน 15,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ในการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  เชน่  สายส่งน้ า  ขอ้ต่อสาย

รวม 469,300       บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 469,300       บาท

1.1  ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน (รหสับัญชี 5410100) จ านวน 20,500        บาท
(1) จดัซ้ือพัดลมดูด-เป่า อุตสาหกรรมพรอ้มทอ่ลม จ านวน 20,500        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพดัลมดูด-เปุา อตุสาหกรรมพร้อมท่อลม จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 10,250 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดใบพดัไม่น้อยกว่า  12 นิว้
2) ก าลังมอเตอร์ 550 วัตต์
3) ความเร็วมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2,900 รอบ/นาที
4) แรงดันไฟ 220 โวลต์
5) ความเร็วลมไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม/นาที
6) แรงดันลมไม่น้อยกว่า 350 Pa

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

ปูายจราจร  กรวยจราจร เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและ

ดูดน้ า  ถงัเคมีดับเพลิงพร้อมน้ ายาเคมีหรือผงเคมีดับเพลิง  แผงกัน้จราจร  และอืน่ ๆ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) 

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) 

หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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7) น้ าหนัก 14 กโิลกรัม
8) ท่อลมหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
9) ท่อลมมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  ฉบับที่ 1/2561 
หน้า 27 ล าดับที่ 1

1.2  ประเภทครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี 5410600) จ านวน 427,500       บาท
(1) จดัซ้ือเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวตัต์ เครือ่งยนต์เบนซิน 

จ านวน 27,500        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟาู ขนาด 3 กโิลวัตต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน จ านวน 1 เคร่ือง 
มีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาด 3 กโิลวัตต์เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน
2) ทุกขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดกโิลวัตต์ขัน้ต่ า
3) รายละเอยีดประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟาูแต่ละชดุ มีดังนี้
   (1) แผงสวิทซ์ 1 อนั
   (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อนั
   (3) แอมมิเตอร์ 1 อนั
   (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขัว้ 1 ชดุ
   (5) สวิตชป์ิด - เปิดหลอดไฟ 1 อนั
   (6) คัตเอาต์ 1 อนั
   (7) ที่เสียบปล๊ัก 2 จุด
4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
   (1) ไฟ AC 220 โวลต์ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์ ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟาูขนาดน้อยกว่า 10 
กโิลวัตต์
   (2) มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟาูอตัโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมี
อตัราการเปล่ียนแปลง ดังนี้
 - ไม่เกนิ + 5 , - 5 % ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟาูขนาดน้อยกว่า 5 กโิลวัตต์
  (3) เคร่ืองก าเนิดไฟฟาูทุกขนาดส่ง ก าลังขบัโดยตรง (Direct Coupling)
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
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(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 
00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  ฉบับที่ 1/2561 
หน้า 28-29 ล าดับที่ 2

(2)  ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV (เพ่ิมเติม)  จ านวน 400,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม) เพื่อให้ครอบคลุมตามพื้นที่

จุดเส่ียงตามชมุชนต่างๆ เชน่ ชมุชนบ้านจั่น ,ชมุชนชานเมือง เป็นต้น 
มีคุณลักษณะดังนี้
- กล้องวงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่  ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
- อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (network video recorder) แบบ 8 ชอ่ง
- อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ชอ่ง
- เคร่ืองส ารองไฟขนาด 1 kVA (600 watts)
- โทรทัศน์ แอลอดีี (LED TV) ขนาด 40 นิว้
- อปุกรณ์ประกอบการติดต้ังอืน่ๆ เชน่ สายน าสัญญาณ Fiber Optic, ตู้เหล็ก, อปุกรณ์การจ่ายไฟ
ส าหรับกล้อง
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 188 ล าดับที่ 2
1.3 ประเภทครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 5410700) จ านวน 13,300        บาท

(1) จดัซ้ือเครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ SVGA  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จ านวน 13,300        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA  ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เคร่ือง

มีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกบัอปุกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพวิเตอร์และวิดีโอ
2) ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอยีดของภาพที่ True
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขัน้ต่ า
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1/2561 
หน้า 29-30 ล าดับที่ 3
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1.4 ประเภทครภัุณฑ์งานบ้านงานครวั (รหสับัญชี 5410900) จ านวน 8,000          บาท
(1) จดัซ้ือเครือ่งท าน้ าเยน็แบบต้ังพ้ืนทรงสูง จ านวน 8,000          บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต้ังพื้นทรงสูง  จ านวน 2  เคร่ือง ๆ ละ 4,000 บาท  
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 189 ล าดับที่ 3

รวม 100,000       บาท
1.  หมวดเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5610000)  จ านวน 100,000       บาท

1.1  ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ (รหสับัญชี 5610200) จ านวน 100,000       บาท
(1) อดุหนุนศูนย์ปูองกนัปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองอดุรธานี จ านวน 100,000        บาท
เพื่ออดุหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองอดุรธานี (ฝุายความมัน่คง) ด าเนินการตามนโยบาย

ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและ
ระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  164 ล าดับที่ 1

งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5600000)
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งานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา (รหสับัญชี 00212) รวม 5,200,360  บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 2,227,800  บาท

รวม 2,227,800  บาท
จ านวน 1,962,120  บาท

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 1,100,040   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน 

(2) เงินเดือนขา้ราชการครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 862,080     บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแกข่า้ราชการครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อตัรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

จ านวน 102,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

การศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 139,680    บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 139,680     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ  จ านวน 1 อตัรา  (ปรากฏในแผนงาน

จ านวน 24,000      บาท
(1) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชัว่คราวให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 1 อตัราๆ ละ 

รวม 2,086,560  บาท
รวม 25,000      บาท

จ านวน 25,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของขา้ราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

รวม 1,300,700  บาท
จ านวน 575,000    บาท

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 30,000       บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กบับุคคล

แผนงานการศึกษา  (รหสับัญชี  00210)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100)

งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

3 อตัรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

ที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง และต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

1.4 ประเภทเงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800)

2,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

การศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

1.  หมวดค่าตอบแทน (รหสับัญชี 5310000)
1.1 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) 

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี 5300000)

งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 
2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100)

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 
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(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 540,000     บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ฯลฯ  (ปรากฏใน

(3)  ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม จ านวน 5,000         บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วมส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น   

จ านวน 10,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

(รหสับัญชี 5320300) จ านวน 715,700    บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน่  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเชา่ที่พกั

(2) โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 695,700     บาท
    (2.1) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ จ านวน 441,000     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ จ านวนนักเรียน 90

    (2.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 153,000     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อตัราคนละ  1,700  บาท/ปี  จ านวน  90  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

    (2.3) ค่าหนังสือเรียน จ านวน 18,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (หนังสือเรียน) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อตัราคนละ 200 บาท/คน/ปี  จ านวน  90  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

    (2.4) ค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน 18,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (อปุกรณ์การเรียน) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อตัราคนละ 200 บาท/คน/ปี  จ านวน  90  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

2.3 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

แผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 58 ล าดับที่ 3
คนๆละ 20 บาท จ านวน 245 วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/

ค่าพาหนะเดินทางและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 
00212/กองการศึกษา) 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 
2.2 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)
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    (2.5) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 27,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (เคร่ืองแบบนักเรียน) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อตัราคนละ 300 บาท/คน/ปี  จ านวน  90  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

    (2.6) ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน จ านวน 38,700       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

บ้านจั่น อตัราคนละ 430 บาท/คน/ปี  จ านวน  90  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนุายน 
2561

รวม 691,860    บาท
จ านวน 10,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ  ตามปกติมีอายุการใชง้าน

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)
จ านวน 10,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใชท้ าความสะอาด  เชน่  ไม้กวาด  ชอ้น  ชาม 

00212/กองการศึกษา)
จ านวน 574,860    บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ จ านวน 172,458     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ  จ านวน 90 

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 58 ล าดับที่ 2
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน จ านวน 402,402     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านจั่น  ทั้ง 2 แห่ง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212 /
กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 58 ล าดับที่ 4

-  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล  จ านวน 120  คน  เป็นเงิน 229,944  บาท
จ านวนนักเรียน 120 คนๆละ 7.37 บาท   จ านวน  260 วัน  เป็นเงิน 229,944  บาท
-  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (น าวัฒนาอปุถมัภ์)  จ านวน 90  คน  เป็นเงิน 172,458 บาท
จ านวนนักเรียน 90 คนๆละ 7.37 บาท   จ านวน  260 วัน  เป็นเงิน 172,458  บาท

3.4 ประเภทวสัดุก่อสรา้ง (รหสับัญชี 5330600) จ านวน 50,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง  เชน่  ทราย  ปูน  ตะปู  ที่เกีย่วกบัการกอ่สร้าง  เป็นต้น

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212 /กองการศึกษา) 

3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)
3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100)

ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชน่  เคร่ืองเขยีน  แบบพมิพ ์ ส่ิงพมิพ ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ เป็นต้น 

3.2 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั (รหสับัญชี 5330300)

ผงซักฟอก  และอปุกรณ์อืน่ ๆ เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 

3.3 ประเภทค่าอาหารเสรมิ (นม) (รหสับัญชี 5330400)

คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 /
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3.5 ประเภทวสัดุการเกษตร (รหสับัญชี 5331000) จ านวน 30,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เชน่ ปุ๋ย สารเคมี เคร่ืองมือในงานเกษตร เป็นต้น

จ านวน 2,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสาร แผ่นพบั แผ่นปลิว ปูายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏใน

จ านวน 15,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์

รวม 69,000      บาท
จ านวน 30,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาูส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น  (ปรากฏในแผนงาน

จ านวน 24,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน

จ านวน 15,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต รวมถงึอนิเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสาร

รวม 46,000      บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 46,000      บาท

1.1  ประเภทครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี 5410600) จ านวน 46,000      บาท
(1) จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 

ส าหรับใชใ้นงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 46,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายใน

อาคาร ส าหรับใชใ้นงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  จ านวน  2 ชดุๆละ 23,000 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอยีดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใชเ้ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพ
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอตัโนมัติ

แผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
3.7 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400)

และประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

4.  หมวดค่าสาธารณปูโภค (รหสับัญชี 5340000)
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหสับัญชี 5340100)

4.3 ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม (รหสับัญชี 5340500)

การศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
4.2 ประเภทค่าน้ าประปา (รหสับัญชี 5340200)

ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

การศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

อืน่ๆ  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและ

หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียน

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)
3.6 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 331100)
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- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 
0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว้
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกสัต่ าสุดกบัค่าความยาวโฟกสัสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอตัโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ 
สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชอ่งเดียวกนัได้
- สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X 
ได้เป็นอย่างน้อย
- มีชอ่งส าหรับบันทึกขอ้มูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API)
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใชง้าน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี

พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  ฉบับที่ 1/2561 หน้า 37-39 ล าดับที่ 1
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รวม 840,000    บาท
1.  หมวดเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 5610000)  จ านวน 840,000    บาท

จ านวน 840,000    บาท
(1) อดุหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2  โรงเรียน

จ านวน 840,000     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอดุหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล

-  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล  จ านวน 120  คน  เป็นเงิน 480,000 บาท
จ านวนนักเรียน 120 คน ๆ ละ  20 บาท  จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 480,000  บาท
-  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (น าวัฒนาอปุถมัภ์)  จ านวน 90  คน  เป็นเงิน 360,000 บาท
จ านวนนักเรียน  90 คน ๆ ละ  20 บาท  จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 360,000  บาท

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 162 ล าดับที่ 1

1.1 ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ (รหสับัญชี 5610200)

ต าบลบ้านจั่น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212)  ตามแผนพฒันา

งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี  5600000)
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งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (รหสับัญชี 00223) รวม 5,222,240   บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,641,240   บาท

รวม 1,641,240   บาท
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 1,206,840   บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน  

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300) จ านวน 218,400      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

ที่ก าหนด ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกอง  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 216,000      บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 216,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 1 อตัรา (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

รวม 1,086,000   บาท
รวม 10,000        บาท

1.1 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) จ านวน 10,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

รวม 1,027,000   บาท
2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100) จ านวน 334,000      บาท
     (1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กบับุคคล

     (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 324,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมหรือสัมมนา  กรณีที่มีค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสาธารณสุข  (รหสับัญชี  00220)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)

3 อตัรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

ก าหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

งานสาธารณสุขอืน่  00223/กองสาธารณสุขฯ)

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี 5300000)
1.  หมวดค่าตอบแทน (รหสับัญชี 5310000)
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2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
(รหสับัญชี 5320300) จ านวน 693,000      บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 20,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร เชน่

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าปูาย ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม และค่าใชจ้่ายอืน่ๆในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/

(2) โครงการควบคุมและปูองกนัโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 20,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการควบคุมและปูองกนัโรคไขเ้ลือดออก เชน่ ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าปูาย ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม และค่าใชจ้่ายอืน่ๆในการฝึกอบรม ค่าใชจ้่ายในวันรณรงค์ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  00223/
กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 141 ล าดับที่ 4

(3) โครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนปูองกนัโรคพษิสุนัขบ้า จ านวน 30,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนปูองกนัโรคพษิสุนัขบ้า เชน่ ค่ายาและ

เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 

2560
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 142 ล าดับที่ 8
(4) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด

จ านวน 541,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความ

สะอาด เชน่ ค่าจ้างเหมาประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น เพื่อท าความสะอาดที่ทางสาธารณะ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 143 ล าดับที่ 9

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 140 ล าดับที่ 3
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(5) โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายภายในชมุชน จ านวน 72,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายภายในชมุชน เชน่ ค่าจ้างเหมา

ผู้น าออกก าลังกาย  จ านวน  2  ชมุชน  ชมุชนสัมพนัธ์สุขและชมุชนดงเค็ง 2
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 140 ล าดับที่ 2
(6) ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 10,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พกั 

งานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)
รวม 49,000        บาท

3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100) จ านวน 15,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)
3.2 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์(รหสับัญชี 5330900) จ านวน 14,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใชป้ระกอบการรักษา เชน่ ยาส าหรับรักษาโรค

(2561-2564)  หน้า 140 ล าดับที่ 1
3.3 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 5331100) จ านวน 10,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอดัรูป-ขยายภาพ ฟล์ิม ม้วนวีดีโอ แผ่นพบั ปูายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ฯลฯ

3.4 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400) จ านวน 10,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

รวม 2,495,000   บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 2,495,000   บาท

1.1  ประเภทครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5410300 ) จ านวน 2,400,000   บาท
(1) จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กโิลวัตต์ แบบอดัท้าย จ านวน 2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กโิลวัตต์ แบบอดัท้าย จ านวน 1 คัน

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชน่  เคร่ืองเขยีน  แบบพมิพ ์ ส่ิงพมิพ ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ เป็นต้น 

ส าลี  ผ้าพนัแผล  แถบตรวจน้ าตาลและไขมันในเลือด  เวชภัณฑ์ต่างๆ  เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  00223/กองสาธารณสุขฯ)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

เคร่ืองพมิพ ์ หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
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มีคุณลักษณะดังนี้
(1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศกเ์มตรและสามารถรับน้ าหนัก
มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กโิลกรัม
(2)  ตัวถงัท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร
(3)  น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กโิลกรัม 
(4) ชดุอดัท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ
ตารางนิว้
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1/2561 
หน้า 43 ล าดับที่ 2

1.2  ประเภทครภัุณฑ์งานบ้านงานครวั (รหสับัญชี 5410900 ) จ านวน 95,000        บาท
(1) จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบขอ้แขง็ จ านวน 95,000 บาท
เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบขอ้แขง็ จ านวน 10 เคร่ืองๆละ 9,500 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30  ซีซี
4) พร้อมใบมีด
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 200 ล าดับที่ 1 และการแกไ้ขแผน
พฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) คร้ังที่  3/2561 ลงวันที่  19 มิถนุายน พ.ศ. 2561 หน้า 9 ล าดับที่ 7 
ให้เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ มกราคม 2561



101

งานไฟฟ้าและถนน (รหสับัญชี 00242) รวม 4,944,720   บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,845,120   บาท

รวม 1,845,120   บาท
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 1,212,720   บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300) จ านวน 152,400      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานที่ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด (ปรากฏในแผนงาน

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 432,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 4 อตัราๆละ 9,000 บาท/เดือน 

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)
1.4 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 48,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  4  อตัรา ๆ ละ 1,000 
บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

รวม 2,109,600   บาท
รวม 57,600        บาท

1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) จ านวน 48,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด  

จ านวน 9,600         บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

รวม 1,392,000   บาท
2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร(รหสับัญชี 5320100) จ านวน 1,202,000   บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี
(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 30,000         บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กบับุคคล

(2)  ค่าส ารวจและรังวัดที่ดินสาธารณะ จ านวน 20,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

เคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

แผนงานเคหะและชุมชน  (รหสับัญชี  00240)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)

4  อตัรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี  5300000)
1.  หมวดค่าตอบแทน (รหสับัญชี 5310000)

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 138 ล าดับที่ 139

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน

1.2 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) 
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(3)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 972,000       บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างท าของ  จ้างเหมาค่าแรงในการด าเนินการของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)
(4) โครงการขดุลอกคลองระบายน้ า ถนนมิตรภาพ จ านวน 80,000         บาท
เพื่อขดุลอกคลองระบายน้ า  ก าจัดวัชพชื  ยาว  800  เมตร  บริเวณถนนมิตรภาพ  (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟาูและถนน  00242/กองชา่ง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 144 ล าดับที่ 1

(5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกล้ิง จ านวน 100,000       บาท
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกล้ิง เชน่ จัดสวนปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟาูและถนน  00242/กองชา่ง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  ฉบับที่ 1/2561 หน้า 18 ล าดับที่ 1

2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
(รหสับัญชี 5320300) จ านวน 30,000        บาท

(1) ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 30,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พกั 

กองชา่ง)
2.3 ประเภทรายจา่ยค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)จ านวน 160,000      บาท

(1)  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 150,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

(2)  ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขา่วแต่ละชมุชนและเพิ่มจุดกระจายเสียง
หอกระจายขา่ว จ านวน 10,000         บาท

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขา่วแต่ละชมุชนและเพิ่มจุดกระจายเสียง
หอกระจายขา่ว  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242 /กองชา่ง)  
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  138 ล าดับที่ 141

รวม 660,000      บาท
3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100) จ านวน 20,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี 5330200) จ านวน 120,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหลอดไฟฟาู สายไฟฟาู  ปล๊ักไฟฟาู ฯลฯ เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงาน

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/

เคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)
ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชน่ เคร่ืองเขยีน แบบพมิพ ์ ส่ิงพมิพ ์ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ เป็นต้น  
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3.3 ประเภทวสัดุก่อสรา้ง (รหสับัญชี 5330600) จ านวน 300,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง  เชน่  ทราย  ปูน  ตะปู  ที่เกีย่วกบัการกอ่สร้าง  ฯลฯ 

3.4 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5330700) จ านวน 30,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เชน่  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  น้ ามันเบรก 

3.5 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (รหสับัญชี 5330800) จ านวน 160,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเคร่ือง, น้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์, น้ ามันเชือ้เพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

3.6 ประเภทวสัดุการเกษตร (รหสับัญชี 5331000) จ านวน 15,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เชน่ ปุ๋ย สารเคมี เคร่ืองมือในงานเกษตร ฯลฯ (ปรากฏใน

3.7 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400) จ านวน 15,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

จ านวน 790,000      บาท
1.  หมวดค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง (รหสับัญชี 5420000)  จ านวน 790,000      บาท

2.1 ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณปูโภค (รหสับัญชี 5421000)  จ านวน 790,000      บาท
(1) โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 4-5 ชมุชนยานเกราะ

จ านวน 290,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 4-5 ชมุชนยานเกราะ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 

ลึก 0.35 เมตร ยาว 114 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ( 2 ขา้ง ) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมปูาย
โครงการ ที่ 01/62

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟาูและถนน  00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันา

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 123 ล าดับที่ 110
(2) โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยยานเกราะ 5 (ด้านขวา) ชมุชนยานเกราะ

จ านวน 500,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยยานเกราะ 5 (ด้านขวา) ชมุชนยานเกราะ ขนาด

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมฝาเหล็กตะแกรง  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
พร้อมปูายโครงการ ที่ 02/62 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟาูและถนน  00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันา

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 124 ล าดับที่ 111

แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง) 

หัวเทียน ปะยาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

เคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง) 

เคร่ืองพมิพ ์ หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
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รวม 200,000      บาท
1.  หมวดเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 5610000)  จ านวน 200,000      บาท

จ านวน 100,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้การไฟฟาูส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองอดุรธานี เพื่อการขยายเขตไฟฟาู

สาธารณะทุกชมุชน จ านวน 10 ชมุชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่

ส่ีปี (2561-2564) หน้า 165 ล าดับที่ 1
จ านวน 100,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้ส านักงานการประปา เขต 7  จังหวัดอดุรธานี เพื่อการขยายเขต
บริการน้ าประปาทุกชมุชน จ านวน 10 ชมุชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาูและถนน 00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่
ส่ีปี (2561-2564) หน้า 165 ล าดับที่ 2

1.1  อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี  5600000)

1.2  อุดหนุนการขยายเขตประปา
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งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  (รหสับัญชี 00244) รวม 3,645,000   บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 720,000      บาท

รวม 720,000      บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 648,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 6 อตัราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ)

1.2 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 72,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  6  อตัราๆ ละ 1,000 

บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ)

รวม 2,925,000   บาท
รวม 1,860,000   บาท

1.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100) จ านวน 1,730,000   บาท
(1) โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะติดเชือ้ในชมุชน จ านวน 650,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายให้กบัเทศบาลนครอดุรธานี ในการก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะติดเชือ้

ในชมุชน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ)   
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  168 ล าดับที่ 1

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,080,000     บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ฯลฯ

1.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
(รหสับัญชี 5320300)  จ านวน 30,000        บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมีส่วนร่วมและน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ จ านวน 30,000         บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมีส่วนร่วม
และน าขยะกลับมาใชป้ระโยชน์  เชน่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าปูาย 
ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม และค่าใชจ้่ายอืน่ๆในการฝึกอบรม 
ค่าใชจ้่ายในวันรณรงค์ เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ,
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ 
พ.ศ.2557 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ)  
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 148 ล าดับที่ 9 

แผนงานเคหะและชุมชน  (รหสับัญชี  00240)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี 5300000)
1.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
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จ านวน 100,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

รวม 1,065,000   บาท
2.1 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั (รหสับัญชี 5330300) จ านวน 485,000      บาท

(1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เชน่ ไม้กวาดและอปุกรณ์อืน่ ๆ เป็นต้น (ปรากฏใน

(2) ค่าจัดซ้ือถงัรองรับขยะมูลฝอย จ านวน 470,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถงัรองรับขยะมูลฝอย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะ

2.2 ประเภทวสัดุก่อสรา้ง (รหสับัญชี 5330600) จ านวน 5,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง  เชน่  ทราย  ปูน  ตะปู  ที่เกีย่วกบัการกอ่สร้าง  เป็นต้น

จ านวน 100,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เชน่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรก หัวเทียน 

จ านวน 450,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเคร่ือง ค่าน้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

จ านวน 25,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ใบมีดเคร่ืองตัดหญ้า หน้ากาก ปูองกนัแกส๊พษิ ฯลฯ 

1.3 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
2.5 ประเภทวสัดุการเกษตร (รหสับัญชี 5331000)

ปะยาง เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
2.4 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (รหสับัญชี 5330800)

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 148 ล าดับที่ 8

2.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

แผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

2.3 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5330700)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
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งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหสับัญชี 00252) รวม 2,180,720  บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,495,920  บาท

รวม 1,495,920  บาท
จ านวน 1,057,920  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน

กองสวัสดิการสังคม)
จ านวน 60,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

จ านวน 258,000     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กบัลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อตัรา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 108,000     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  อตัรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กอง
สวัสดิการสังคม)

1.5 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 12,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อตัราๆละ 1,000 บาท/

เดือน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กอง
สวัสดิการสังคม)

รวม 644,000     บาท
รวม 30,000      บาท

จ านวน 30,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

กองสวัสดิการสังคม)
รวม 431,000     บาท

จ านวน 256,000     บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000       บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กบับุคคล

1.3 ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า (รหสับัญชี 5220500)

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  (รหสับัญชี  00250)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100)

3 อตัรา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
ที่ก าหนด  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝุายพฒันาชมุชน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

1.1 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) 

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี  5300000)
1.  หมวดค่าตอบแทน (รหสับัญชี 5310000)

สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)
2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100)

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงาน

ก าหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/
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(2)  ค่าเชา่ที่ราชพสัดุ จ านวน 20,000       บาท
เพื่อเป็นค่าเชา่ที่ราชพสัดุให้กบัที่ดินจังหวัดอดุรธานี  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

(3)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 216,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
(รหสับัญชี 5320300)  จ านวน 135,000     บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) โครงการส่งเสริมอาชพีระยะส้ัน  (การท าขนมมงคล) จ านวน 30,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชพีระยะส้ัน  (การท าขนมมงคล) ให้กบั

กลุ่มสตรี กลุ่มอาชพีและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 57 ล าดับที่ 2

(2) โครงการเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมดนตรีท้องถิน่ จ านวน 30,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมดนตรีท้องถิน่ เชน่

ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ
ที่เกีย่วขอ้งและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 
00252/กองสวัสดิการสังคม)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
ฉบับที่ 1/2561 หน้า 5 ล าดับที่ 1

(3) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จ านวน 5,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดกจิกรรม

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพธีิทางศาสนา ค่าของขวัญ ของรางวัลในการร่วมกจิกรรม และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆที่เกีย่วขอ้งและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการ
จัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 61 ล าดับที่ 3

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
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(4) โครงการพฒันาคุณภาพชวิีตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านจั่น จ านวน 30,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพชวิีตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านจั่น 

ในการส่งเสริมกจิกรรมของผู้สูงอายุ เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดกจิกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
และค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายเพื่อชว่ยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2560

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 

(5) โครงการจัดเกบ็ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานของเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพฒันา
จ านวน 10,000       บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจัดเกบ็ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานของเทศบาลเพื่อจัดท า

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 62 ล าดับที่ 5

(6) โครงการจัดท าแผนแม่บทชมุชน จ านวน 10,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนแม่บทชมุชน  เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และ

ค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 62 ล าดับที่ 6
(7)  ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พกั 

จ านวน 40,000      บาท
เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่ 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)  

แผนพฒันา เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

และสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)  

00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 61 ล าดับที่ 4

2.3 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริม
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รวม 183,000     บาท
จ านวน 20,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/
กองสวัสดิการสังคม)  

จ านวน 60,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เชน่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรก 

กองสวัสดิการสังคม)  
จ านวน 70,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเคร่ือง ค่าน้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

จ านวน 3,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เชน่  แผ่นพบั  ใบปลิว  ปูายไวนิล  

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
จ านวน 30,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

จ านวน 40,800      บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 40,800      บาท

1.1 ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน (รหสับัญชี 5410100) จ านวน 40,800      บาท
(1) จดัซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กพรอ้มกระจกขนาด 5 ฟุต จ านวน 13,400      บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟตุ จ านวน 2 ตัวๆ ละ 6,700.-บาท 
มีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาด ไม่น้อยกว่า ขนาดกว้าง 1,524 มิลลิเมตร ลึก 762 มิลลิเมตร สูง 759  มิลลิเมตร
- หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

ของชมุชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)  

3.5 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400)

เคร่ืองพมิพ ์ หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

3.4 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 5331100)

3.3 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (รหสับัญชี 5330800)

ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชน่  เคร่ืองเขยีน  แบบพมิพ ์ ส่ิงพมิพ ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ เป็นต้น 

เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/

3.2 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5330700)

3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)
3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100)

ปูายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอดัขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
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(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 
00252/กองสวัสดิการสังคม)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
ฉบับที่ 1/2561 หน้า 41 ล าดับที่ 1

(2)  จดัซ้ือเก้าอ้ีพนักพิง แบบมีล้อ จ านวน 3,400        บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อีพ้นักพงิ แบบมีล้อ จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,700.-บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- แบบมีล้อที่นัง่ขึน้โครงเหล็ก และไม้บุฟองน้ าหุ้มหนังสังเคราะห์
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึน้รูป
- ขาเหล็กหรือพลาสติก 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่
- สามารถหมุนเกา้อีไ้ด้รอบตัว และปรับระดับเกา้อีร้ะบบ Gas Lifting
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  
ฉบับที่ 1/2561 หน้า 41 ล าดับที่ 2

(3) จดัซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว จ านวน 6,000        บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้ จ านวน 4 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- ใบพดั 3 ใบ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปล๊ักไฟมาตรฐาน มอก.
- ติดต้ังง่าย ฐานสามารถติดต้ังผนังได้
- ส่ังงานสะดวกด้วยเชอืก 2 เส้น ทั้งแบบควบคุมแรงลมและควบคุมการส่าย
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
ฉบับที่ 1/2561 หน้า 41 ล าดับที่ 3
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(4) จดัซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ต้ังพ้ืน ขนาด 30 น้ิว จ านวน 18,000      บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม ต้ังพื้น ขนาด 30 นิว้ จ านวน 4 ตัวๆ ละ 4,500.- บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- พดัลมหน้ากว้าง 30 นิว้
- ติดต้ังง่าย มีขาต้ังพื้น
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปรับมุมการส่ายได้ 90 องศา
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถนุายน 2559
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
ฉบับที่ 1/2561 หน้า 41 ล าดับที่ 4
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งานกีฬาและนันทนาการ (รหสับัญชี 00262) รวม 230,000     บาท
รวม 230,000     บาท
รวม 230,000     บาท

1.1 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
(รหสับัญชี 5320300)  จ านวน 230,000     บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด จ านวน 150,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการแขง่ขนักฬีาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด 

ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น  เชน่  ค่าถว้ยรางวัล  เงินตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าวัสดุอปุกรณ์การแขง่ขนั 
ค่าปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ  เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ 00262/
กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 64 ล าดับที่ 6

(2) โครงการจัดกจิกรรมกฬีาชมุชนสัมพนัธ์ จ านวน 50,000        บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจัดกจิกรรมแขง่ขนักฬีาสากล กฬีาพื้นบ้านของประชาชนภายใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น  เชน่  ค่าอปุกรณ์กฬีาพื้นบ้าน  ค่าของรางวัล  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าน้ าด่ืม  ค่าปูาย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ 00262/
กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 65 ล าดับที่ 8

(3) โครงการจัดกจิกรรมเนือ่งในวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 30,000        บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจัดกจิกรรมเนือ่งในวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด 

กล้าท า เชน่ ค่าจัดท าซุ้มกจิกรรมต่างๆ ค่าปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าวัสดุในการจัดซุ้ม ค่าอปุกรณ์ในการจัดการ
แขง่ขนัทางวิชาการ ค่าของรางวัล เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีา เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ 00262/
กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 64 ล าดับที่ 5

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (รหสับัญชี 00260)

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี  5300000)
1.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)
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งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (รหสับัญชี 00263) รวม 167,000 บาท
รวม 142,000 บาท
รวม 142,000 บาท

1.1 ประเภทรายจา่ยเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ (รหสับัญชี 5320200) จ านวน 142,000 บาท
(1)  งานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 100,000  บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจัดงานเพณีวันลอยกระทง ที่ทางเทศบาลจัดขึน้ประจ าปี เชน่

ค่ากรรมการตัดสินนางนพมาศ  ค่าน้ าด่ืม  ค่าเชา่เคร่ืองเสียง  ค่าปูายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ค่าจ้างเหมาท า
กระทงกลาง  ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการตกแต่งเวทีกลาง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263 /
กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63 ล าดับที่ 2

(2)  งานประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 20,000    บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ที่ทางเทศบาลจัดขึน้ประจ าปี 

เชน่  ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจัดท าปูายโครงการฯ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่จ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการจัดงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน  การจัดการ

แขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63 ล าดับที่ 1
(3)  งานงานประเพณีวันเขา้พรรษา  จ านวน 20,000    บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประเพณีวันเขา้พรรษา  ที่ทางเทศบาลจัดขึน้ เชน่ ค่าอปุกรณ์

ตกแต่งขบวนรถแห่เทียน ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เขา้ร่วมขบวน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน การจัดการ

แขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/

กองการศึกษา)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63 ล าดับที่ 4
(4)  งานวันปิยมหาราช จ านวน 1,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานวันปิยมหาราช เชน่ ค่าพวงมาลาส าหรับร่วมงาน ค่าวัสดุอปุกรณ์

ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน การจัดการ

แขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/ 

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63 ล าดับที่ 3

งบด าเนินงาน (รหสับัญชี  5300000)
1.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)
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(5)  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชนิี จ านวน 1,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชนิี  เชน่ ค่าพวงมาลา

ส าหรับร่วมงาน ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน การจัดการ

แขง่ขนักฬีาและการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/

กองการศึกษา)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63 ล าดับที่ 3

รวม 25,000   บาท
1.  หมวดเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5610000)  จ านวน 25,000   บาท

1.1  ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ (รหสับัญชี 5610200) จ านวน 25,000   บาท
(1)  โครงการสนับสนุนงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง จ านวน 25,000    บาท
     (1.1)  เงินอดุหนุนงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง จ านวน 20,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง  ให้ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองอดุรธานี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 163 ล าดับที่ 1
     (1.2)  ค่าใชจ้่ายการจัดท าปูายขบวนแห่ จ านวน 5,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าปูายขบวนแห่งานประจ าปีทุ่งศรีเมือง เชน่ ค่าจัดท าปูายขบวนแห่

งานประจ าปีทุ่งศรีเมือง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 163 ล าดับที่ 1

งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5600000)
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งานงบกลาง (รหสับัญชี 00411) รวม 11,651,590  บาท
1. งบกลาง (รหสับัญชี 5100000) รวม 10,931,590  บาท

1.1 ประเภทค่าช าระหน้ีเงนิต้น (รหสับัญชี 5110100) จ านวน 1,714,613   บาท
(1)  ช าระเงินกู ้กสท. กูเ้พื่อซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าและรถยนต์บรรทุกขยะ

จ านวน 380,613       บาท
เพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกู ้กสท.  สัญญาเลขที่  593/4/2552  ลงวันที่  31 ตุลาคม 2551  ในปี

งบประมาณ 2562 เป็นการจ่ายงวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) แยกเป็นต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย จ านวน 189,162.12 บาท 
ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย  จ านวน  191,450.10  บาท  รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 380,612.22 บาท
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  00411/ส านักปลัด)

(2)  ช าระเงินกู ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อกอ่สร้างรางระบายน้ าในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านจั่น จ านวน 1,334,000    บาท

เพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกู ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สัญญาลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
ในปีงบประมาณ  2562  เป็นการจ่ายงวดที่ 9 แยกเป็นเงินต้น  จ านวน  1,334,000  บาท  (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

1.2 ประเภทค่าช าระดอกเบ้ีย (รหสับัญชี 5110200) จ านวน 365,675      บาท
(1)  ช าระดอกเบี้ยเงินกู ้กสท. กูเ้พื่อซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าและรถยนต์บรรทุกขยะ

จ านวน 5,675          บาท
เพื่อจ่ายช าระดอกเบี้ยหนีเ้งินกู ้ กสท.  สัญญาเลขที่  593/4/2552  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 

ในปีงบประมาณ 2562  เป็นการจ่ายงวดที่ 10 ดอกเบี้ย  จ านวน 5,674.86 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

(2)  ช าระดอกเบี้ยเงินกู ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อกอ่สร้างรางระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลบ้านจั่น จ านวน 360,000       บาท

เพื่อจ่ายช าระดอกเบี้ยหนีเ้งินกู ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สัญญาลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2553 ในปีงบประมาณ 2562 เป็นการจ่ายงวดที่ 9 ดอกเบี้ย จ านวน 360,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

1.3 ประเภทเงนิสมทบกองทนุประกันสังคม (รหสับัญชี 5110300) จ านวน 174,984      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนักงานจ้างร้อยละ  5  ของเงินค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)
1.4 ประเภทเบ้ียยงัชีพผู้สูงอาย ุ(รหสับัญชี 5110700) จ านวน 6,709,200   บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 66-67
ล าดับที่ 1

แผนงานงบกลาง  (รหัสบัญชี  00410)
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1.5 ประเภทเบ้ียยงัชีพคนพิการ (รหสับัญชี 5110800) จ านวน 1,632,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้พกิารในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 68 ล าดับที่ 2
1.6 ประเภทเบ้ียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหสับัญชี 5110900) จ านวน 60,000       บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปุวยโรคเอดส์  หรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) 
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 69 ล าดับที่ 3

1.7 ประเภทส ารองจา่ย (รหสับัญชี 5111000) จ านวน 100,000      บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเป็นรีบด่วนที่ต้องจ่ายเงินในกจิการต่างๆ ในหน้าที่ของเทศบาล  

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด) 
1.8 ประเภทรายจา่ยตามข้อผูกพัน (รหสับัญชี 5111100) จ านวน 175,118      บาท
ดังน้ี

(1)  อดุหนุนส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 110,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบประกนัสุขภาพในระดับท้องถิน่เป็นเงินสมทบเขา้กองทุนประกนั

สุขภาพเทศบาลของส านักหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/
กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 167 ล าดับที่ 1

(2)  เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จ านวน 65,118         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบให้แกส่มาคมสันนิบาตใชจ้่ายในกจิการของสมาคม ร้อยละ 1/6 ของ

รายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมา จ านวนเงิน 65,117.86 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
00411/ส านักปลัด)

การค านวณค่าบ ารงุรอ้ยละเศษหน่ึงส่วนหก  ค านวณได้ดังน้ี
เงิน 100 บาท ต้องน าส่งค่าบ ารุง 1/6 บาท = 1/6X1/100    = 0.00167 บาท
ดังนัน้  อตัราร้อยละเศษหนึง่ส่วนหก                              = 0.00167 บาท
ค านวณโดย
รายรับจริงงบประมาณ พ.ศ. 2560
หกั  เงินอดุหนุนทั่วไป,เงินอดุหนุนตามวัตถปุระสงค์
คงเหลือ
ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 38,992,731.44 x 0.00167

2. บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 720,000      บาท
2.1 เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) (รหสับัญชี 5120100)

จ านวน 720,000      บาท
โดยค านวณต้ังจ่ายในอตัราร้อยละ  2  ของรายได้  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  แต่ไม่รวม

รายได้จากพนัธบัตรเงินกู ้ เงินที่มีผู้อทุิศให้และเงินอดุหนุนเฉพาะกจิการนีพ้เิศษ  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

65,117.86               

56,042,181.44         
17,049,450.00         
38,992,731.44         


