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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. 2561 ดังต่อไปนี้
1.  สถานะการคลัง
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 27 มิถนุายน พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลบ้านจั่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 37,279,969.57    บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 29,186,751.73    บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,692,857.21      บาท
1.1.4 รายการกนัเงินไว้แบบกอ่หนีผู้กพนัและยังไม่ได้เบิกจ่าย    จ านวน -                   บาท

จ านวน    -     โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กนัเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่หนีผู้กพนั              จ านวน -                   บาท

จ านวน    -     โครงการ
    1.2 เงินกูค้งค้าง 12,128,405.01    บาท
2.  การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559

(1) รายรบัจรงิทัง้สิน้ จ านวน 47,544,476.51   บาท 

    หมวดภาษอีากร จ านวน 4,665,189.37      บาท
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 509,880.00        บาท
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 143,103.23        บาท
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 138,772.40        บาท
    หมวดภาษจีัดสรร จ านวน 32,512,526.51    บาท
    หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป จ านวน 9,575,005.00      บาท

เทศบาลต าบลบ้านจัน่
อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกอบด้วย
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(2) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ 7,233,821.00    บาท

(3) รายจา่ยจรงิ                           จ านวน 35,118,337.61   บาท

     งบกลาง จ านวน 3,045,989.91      บาท
     งบบุคลากร จ านวน 14,208,354.00    บาท
     งบด าเนินการ จ านวน 14,122,671.70    บาท
     งบลงทุน จ านวน 2,794,862.00      บาท
     งบรายจ่ายอืน่ จ านวน 25,000.00          บาท
     งบเงินอดุหนุน จ านวน 921,460.00        บาท
(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ านวน 7,233,821.00    บาท
(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ จ านวน 3,629,128.00    บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทนุส ารองเงนิสะสม               จ านวน -                 บาท

ประกอบด้วย
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2.1 รายรบั  

รายรบัจรงิ ประมาณการ  ประมาณการ  

ปี  2559 ปี   2560 ปี  2561

รายได้จดัเก็บเอง
    1. หมวดภาษอีากร 4,665,189.37     3,255,000.00     3,560,000.00     
    2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 509,880.00       379,000.00       702,000.00       
    3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 143,103.23       201,000.00       210,000.00       
    4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 138,772.40       130,000.00       140,000.00       
    รวมรายได้จดัเก็บเอง 5,456,945.00   3,965,000.00   4,612,000.00   
รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหเ้ทศบาล
    1. หมวดภาษจีัดสรร 32,512,526.51   27,035,000.00   28,388,000.00   
    รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหเ้ทศบาล 32,512,526.51  27,035,000.00  28,388,000.00  
รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหเ้ทศบาล
    1. หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป
       1.1 เงินอดุหนุนทั่วไป 9,575,005.00     20,000,000.00   17,000,000.00   
       1.2 เงินอดุหนุนทั่วไป (ระบุวัตถปุระสงค์) 7,233,821.00     2,000,000.00     1,000,000.00     
    รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหเ้ทศบาล + 16,808,826.00  22,000,000.00  18,000,000.00  
    เงนิอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์

รวม 54,778,297.51  53,000,000.00  51,000,000.00  

รายรบั

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านจัน่

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี
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2.2  รายจา่ย
รายจา่ยจรงิ งบประมาณ งบประมาณ
ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

จา่ยจากงบประมาณ
     งบกลาง 3,045,989.91     10,439,169.00   10,957,961.00   
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและ 14,208,354.00   17,657,256.00   19,469,844.00   
ค่าจ้างชัว่คราว)
     งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 14,122,671.70   17,120,675.00   16,045,795.00   
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง) 2,794,862.00     2,893,400.00     2,453,400.00     
     งบรายจ่ายอืน่ ( หมวดรายจ่ายอืน่) 25,000.00         30,000.00         30,000.00         
     งบเงินอดุหนุน (หมวดเงินอดุหนุน) 921,460.00       1,359,500.00     2,043,000.00     

รวมจา่ยจากงบประมาณ 35,118,337.61  49,500,000.00  51,000,000.00  

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านจัน่

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี

รายจา่ย
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ด้าน ยอดรวม
ด้านบรหิารงานทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,913,631                          
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,323,520                            

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,091,473                            
แผนงานสาธารณสุข 2,889,248                            
แผนงานเคหะและชมุชน 8,766,987                            
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 2,632,180                            
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 425,000                               

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 10,957,961                          

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 51,000,000                        

บันทกึหลักการและเหตุผล
ประกอบรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต าบลบ้านจัน่
อ าเภอเมืองอุดรธานี    จงัหวดัอุดรธานี
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ที่ ชือ่โครงการ/รายการ งบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน ค าชีแ้จง
รับผิดชอบ หน้า

1 เงินเดือน 5,336,460      บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด, 62,
กองวิชาการฯ, กองคลัง 70, 74

525,480        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 79
1,081,320      การศึกษา กองการศึกษา 85
1,171,920      สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 91
1,300,440      เคหะและชมุชน กองชา่ง 94

995,760        สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 101
2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 104,496        บริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ 70
3 เงินประจ าต าแหน่งต่างๆ 813,600        บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด, 62,

กองวิชาการฯ, กองคลัง 70, 74
18,000          การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 79
60,000          การศึกษา กองการศึกษา 85

218,400        สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 91
152,400        เคหะและชมุชน กองชา่ง 94
60,000          สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 101

4 ค่าจ้างประจ า 266,760        บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 62
644,040        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 79
244,320        สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 101

5 ค่าจ้างชัว่คราว 540,000        บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด, กองคลัง 62, 74
540,000        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 79
274,560        การศึกษา กองการศึกษา 85
302,688        สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 91
864,000        เคหะและชมุชน กองชา่ง, 94,

กองสาธารณสุขฯ 99
6 เงินเพิ่มต่างๆ 60,000          บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด, กองคลัง 62, 74

60,000          การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 79
48,000          การศึกษา กองการศึกษา 85
12,000          สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 91
96,000          เคหะและชมุชน กองชา่ง, 94,

กองสาธารณสุขฯ 99

รายละเอียดรายจา่ยบางรายการทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการบรหิารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

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

7 ค่าเชา่บ้าน 336,000        บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด, 63,
กองวิชาการฯ, กองคลัง 70, 74

36,000          การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 79
84,000          สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 91
84,000          เคหะและชมุชน กองชา่ง 94

8 ค่าชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 87,000          บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด, กองวิชาการฯ 63, 70
40,000          การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 80
10,000          สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 91
50,000          สร้างความเขม้แขง็ฯ กองสวัสดิการสังคม 101

9 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 660,000        งบกลาง ส านักปลัด 109
10 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 139,863        งบกลาง ส านักปลัด 108
11 เงินค่าตอบแทนกรณีพเิศษ(โบนัส) 100,000        บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 62

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 17,417,507    34.84                 
หมายเหตุ    - ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รวมเงินอดุหนุนทั่วไป
                 จ านวน  50,000,000  บาท (ไม่รวมอดุหนุนทั่วไประบุวัตถปุระสงค์ 1,000,000 บาท)
               - ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รวมเงินอดุหนุนทั่วไป
                 จ านวน  50,000,000  บาท  ร้อยละ 40 = 20,000,000  บาท
               - ค่าใชจ้่ายในการบริหารบุคลากรปี  2561 จ านวน  17,417,507 บาท 
                 คิดเป็นร้อยละ  34.84  ของรายจ่ายที่ต้ังจ่ายจากรายได้  รวมเงินอดุหนุนทั่วไป  

ลงชือ่

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านจั่น

( นางสิริพรรณ  ชยัประสงค์สุข )

ขอรบัรองวา่ถูกต้อง

          รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
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แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งาน งานบรหิารทัว่ไป งานวางแผนสถิติ งานบรหิารงานคลัง รวม

งบ และวชิาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320               -                     -                   2,848,320    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,685,680               1,705,176            1,730,460          7,121,316    

งบด าเนินการ
ค่าตอบแทน 441,000                 93,000                164,000            698,000      
ค่าใชส้อย 1,764,000               376,000               1,114,000          3,254,000    
ค่าวัสดุ 635,000                 80,000                230,000            945,000      
ค่าสาธารณูปโภค 606,000                 9,095                  20,000              635,095      

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 302,500                 14,900                49,500              366,900      
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                        -                     -                   -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ 30,000                   -                     -                   30,000        

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน -                        -                     15,000              15,000        

รวม 10,312,500           2,278,171          3,322,960        15,913,631 

รายจา่ยตามงานและงบประมาณรายจา่ย  พ .ศ. 2561
เทศบาลต าบลบ้านจัน่

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรอืน
งบ และระงบัอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                        -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,787,520               1,787,520    

งบด าเนินการ
ค่าตอบแทน 96,000                   96,000        
ค่าใชส้อย 936,000                 936,000      
ค่าวัสดุ 554,000                 554,000      
ค่าสาธารณูปโภค -                        -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 850,000                 850,000      
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                        -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                        -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน 100,000                 100,000      

รวม 4,323,520             4,323,520   

รวม
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แผนงานการศึกษา
งาน งานระดับก่อนวยัเรยีน รวม

งบ และประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                        -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,294,760               2,294,760    

งบด าเนินการ
ค่าตอบแทน 25,000                   25,000        
ค่าใชส้อย 1,227,000               1,227,000    
ค่าวัสดุ 626,113                 626,113      
ค่าสาธารณูปโภค 70,800                   70,800        

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 39,800                   39,800        
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                        -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                        -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน 808,000                 808,000      

รวม 5,091,473             5,091,473   
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบรกิารสาธารณสุข

งบ และงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                        -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,705,008               1,705,008    

งบด าเนินการ
ค่าตอบแทน 94,000                   94,000        
ค่าใชส้อย 946,240                 946,240      
ค่าวัสดุ 85,000                   85,000        
ค่าสาธารณูปโภค -                        -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 59,000                   59,000        
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                        -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                        -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน -                        -             

รวม 2,889,248             2,889,248   

รวม
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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานไฟฟ้าและถนน งานก าจดัขยะมูลฝอย

งบ และสิง่ปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                        -                     -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,052,840               360,000               2,412,840    

งบด าเนินการ
ค่าตอบแทน 84,000                   -                     84,000        
ค่าใชส้อย 1,006,000               1,384,000            2,390,000    
ค่าวัสดุ 669,547                 1,015,000            1,684,547    
ค่าสาธารณูปโภค -                        -                     -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 65,600                   -                     65,600        
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 1,030,000               -                     1,030,000    

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                        -                     -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน 450,000                 650,000               1,100,000    

รวม 5,357,987             3,409,000          8,766,987   

รวม
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แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่งเสรมิ

และสนับสนุน
งบ ความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                        -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,300,080               1,300,080    

งบด าเนินการ
ค่าตอบแทน 50,000                   50,000        
ค่าใชส้อย 1,067,000               1,067,000    
ค่าวัสดุ 173,000                 173,000      
ค่าสาธารณูปโภค -                        -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 42,100                   42,100        
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                        -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                        -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน -                        -             

รวม 2,632,180             2,632,180   

รวม
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แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ
งาน งานกีฬาและ งานศาสนาและ

งบ นันทนาการ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                        -                     -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                        -                     -             

งบด าเนินการ
ค่าตอบแทน -                        -                     -             
ค่าใชส้อย 235,000                 170,000               405,000      
ค่าวัสดุ -                        -                     -             
ค่าสาธารณูปโภค -                        -                     -             

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ -                        -                     -             
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                        -                     -             

งบรายจา่ยอ่ืน
รายจ่ายอืน่ -                        -                     -             

งบเงนิอุดหนุน
เงินอดุหนุน -                        20,000                20,000        

รวม 235,000               190,000             425,000     

รวม
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งบกลาง
งาน งานงบกลาง

งบ
งบกลาง
ค่าช าระหนีเ้งินต้น 1,709,103.00          1,709,103    
ค่าช าระดอกเบี้ย 411,185.00             411,185      
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 139,863.00             139,863      
เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 6,044,400               6,044,400    
เบี้ยยังชพีผู้พกิาร 1,584,000               1,584,000    
เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 36,000                   36,000        
ส ารองจ่าย 200,000                 200,000      
รายจ่ายตามขอ้ผู้พนั 173,410                 173,410      
บ าเหน็จ/บ านาญ 660,000                 660,000      

รวม 10,957,961           10,957,961 

รวม
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โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 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. 2561
ขอ้ 2 เทศบัญญัตินีใ้ห้ใชบ้ังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป
ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 51,000,000 บาท  

โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงาน  ได้ดังนี้
ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป     

เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  51,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบรหิารงานทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,913,631                   บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,323,520                     บาท

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงงานการศึกษา 5,091,473                     บาท
แผนงานสาธารณสุข 2,889,248                     บาท
แผนงานเคหะและชมุชน 8,766,987                     บาท
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 2,632,180                     บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 425,000                       บาท

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 10,957,961                   บาท

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 51,000,000                 บาท

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลบ้านจัน่
อ าเภอเมืองอุดรธานี    จงัหวดัอุดรธานี  
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ขอ้ 5 ให้นายกเทศมนตรี  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ขอ้ 6 ให้นายกเทศมนตรี  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงชือ่) สมเพชร  ภักดีวเิศษ
(นายสมเพชร  ภักดีวิเศษ)

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านจั่น

เหน็ชอบ
วชัรนิทร ์ สุตลาวดี

(นายวัชรินทร์  สุตลาวดี)
นายอ าเภอเมืองอดุรธานี  ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอดุรธานี

ประกาศ   ณ  วนัที ่ 15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560



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

1. หมวดภาษีอากร
 1.1 ประเภทภาษบี ารุงท้องที่ 159,737.75       80,664.50         96,002.74         55,000.00         9.09        60,000.00         
 1.2 ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 1,409,387.16     1,660,699.48     1,941,931.63     1,200,000.00     -         1,200,000.00     
 1.3 ภาษปี้าย 2,759,454.00     2,423,519.00     2,627,255.00     2,000,000.00     15.00      2,300,000.00     

รวมหมวดภาษีอากร 4,328,578.91   4,164,882.98   4,665,189.37   3,255,000.00    9.37       3,560,000.00   
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต

 2.1 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 91,419.00         17,087.00         87,320.00         20,000.00         325.00    85,000.00         
 2.2 ค่าธรรมเนียมเกบ็ขยะมูลฝอย 189,010.00       206,280.00       213,500.00       200,000.00        50.00      300,000.00       
 2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ 15,800.00         16,900.00         16,500.00         20,000.00         50.00      30,000.00         

    แจ้งการจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
    สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
    ซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกนิ 200 ตร.ม

 2.4 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการทะเบียนราษฎร  5,750.00           6,160.00           6,420.00           6,000.00           66.67      10,000.00         
 2.5 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 2,100.00           1,830.00           1,820.00           2,000.00           -         2,000.00           
 2.6 ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัด 5,000.00           5,000.00           -                  5,000.00           100.00    10,000.00         

    ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย
 2.7 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและขอ้บังคับท้องถิน่  3,940.00           2,560.00           2,380.00           2,500.00           1,100.00  30,000.00         

รายรบัจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลบ้านจัน่

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง ปี 2561
(%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ

 2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา 89,912.00         82,452.72         77,834.00         10,000.00         400.00    50,000.00         
 2.9  ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้ 310.00             145.00             320.00             500.00              100.00    1,000.00           

     เคร่ืองขยายเสียง
 2.10 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร 7,300.00           6,500.00           5,700.00           1,000.00           1,900.00  20,000.00         

     หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
     พื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกนิ 200 ตร.ม.

 2.11 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 1,120.00           2,120.00           2,086.00           2,000.00           600.00    14,000.00         
 2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอนัตราย  102,400.00       112,000.00       96,000.00         110,000.00        36.36      150,000.00       

   ต่อสุขภาพ 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต 514,061.00      459,034.72      509,880.00      379,000.00      85.22     702,000.00      

3. หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน
 3.1 พนัธบัตรเงินกูเ้งินฝาก

 3.1.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 231,878.89       170,223.52       123,946.85       190,000.00        -         190,000.00       
 3.1.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท 12,477.27         16,255.16         19,156.38         11,000.00         81.82      20,000.00         

รวมหมวดรายได้จากทรพัยส์ิน 244,356.16      186,478.68      143,103.23      201,000.00      4.48       210,000.00      
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

 4.1 ค่าขายแบบแปลน 172,900.00       85,200.00         72,000.00         100,000.00        -         100,000.00       
 4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด 26,313.00         29,981.16         66,772.40         30,000.00         33.33      40,000.00         

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 199,213.00      115,181.16      138,772.40      130,000.00      7.69       140,000.00      
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง ปี 2561
(%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ

5.หมวดภาษีจดัสรร
5.1 ภาษมีูลค่าเพิ่ม1 ใน 9 ภาษสุีราและสรรพสามิต 2,490,504.75     2,757,778.64     2,748,558.26     2,621,000.00     4.92        2,750,000.00     
5.2 ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผนและ 10,877,732.98   19,022,457.89   16,289,231.04   14,714,000.00    2.61        15,098,000.00   

ขัน้ตอนฯ
5.3 ภาษธุีรกจิเฉพาะ 1,445,517.60     127,451.17       101,935.77       120,000.00        16.67-      100,000.00       
5.4 ภาษสุีรา  1,335,560.84     1,420,476.02     1,401,201.99     1,300,000.00     -         1,300,000.00     
5.5 ภาษสีรรพสามิต 1,901,581.74     2,450,336.46     3,017,430.79     2,450,000.00     2.04-        2,400,000.00     
5.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 4,230,018.02     5,076,594.28     8,083,397.00     5,000,000.00     20.00      6,000,000.00     
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม        298,744.99       300,665.35       214,827.15       300,000.00        33.33-      200,000.00       
5.8 ค่าภาคหลวงแร่ 27,038.68         39,898.78         41,612.18         30,000.00         33.33      40,000.00         
5.9 ค่าธรรมเนียมล้อเล่ือน 214,175.33       802,775.36       614,332.33       500,000.00        -         500,000.00       

รวมหมวดภาษีจดัสรร 22,820,874.93  31,998,433.95  32,512,526.51  27,035,000.00  5.00       28,388,000.00  
6. หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป
   6.1 หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป 12,085,547.00  12,464,800.00  9,575,005.00   20,000,000.00  15.00-     17,000,000.00  

     1) เงินอดุหนุนตามอ านาจหน้าที่และภารกจิถา่ยโอน -                  10,479,712.00   7,692,744.00     -                   -         -                  
     2) อาหารเสริม (นม) -                  552,580.00       542,287.00       -                   -         -                  
     3) อาหารกลางวัน -                  1,308,800.00     1,210,320.00     -                   -         -                  
     4) เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ -                  36,000.00         42,000.00         -                   -         -                  
     5) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข -                  81,708.00         81,654.00         -                   -         -                  
     6) เงินอดุหนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา -                  6,000.00           6,000.00           -                   -         
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง ปี 2561
(%)

รายรบัจรงิ ประมาณการ

     7) เบี้ยยังชพีคนชรา -                  -                  -                  -                   -         -                  
     8) เบี้ยยังชพีคนพกิาร -                  -                  -                  -                   -         -                  
     9) การจัดการเรียนการสอน -                  -                  -                  -                   -         -                  
6.2 เงนิอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค์) -                 7,000,516.00   7,233,821.00   2,000,000.00    50.00-     1,000,000.00   
     1) การจัดการศึกษา(เงินเดือนครู ผดด.) -                  457,200.00       566,451.00       -                   -         -                  
     2) การจัดการศึกษา(ค่าตอบแทน ผดด.) -                  146,916.00       108,570.00       -                   -         -                  
     3) เบี้ยยังชพีคนชรา -                  5,086,700.00     5,215,500.00     -                   -         -                  
     4) เบี้ยยังชพีคนพกิาร -                  1,185,600.00     1,192,000.00     -                   -         -                  
     5) การจัดการเรียนการสอน -                  124,100.00       151,300.00       -                   -         -                  

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป+เงนิอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ 12,085,547.00  19,465,316.00  16,808,826.00  22,000,000.00  18.18-     18,000,000.00  
รวมทกุหมวด 40,192,631.00  56,389,327.49  54,778,297.51  53,000,000.00  3.77-       51,000,000.00  
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ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิน้ 51,000,000  บาท แยกเป็น

1. หมวดภาษีอากร                                                 รวม 3,560,000   บาท
 1.1 ประเภทภาษบี ารุงท้องที่   จ านวน 60,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 1.2 ภาษโีรงเรือนและที่ดิน   จ านวน 1,200,000    บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 1.3 ภาษปี้าย   จ านวน 2,300,000    บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต  รวม 702,000      บาท
 2.1 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร   จ านวน 85,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.2 ค่าธรรมเนียมเกบ็ขยะมูลฝอย   จ านวน 300,000       บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

   ในอาคารหรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกนิ 200 ตร.ม   จ านวน 30,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.4 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการทะเบียนราษฎร   จ านวน 10,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.5 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์   จ านวน 2,000          บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.6 ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย   จ านวน 10,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.7 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและขอ้บังคับท้องถิน่   จ านวน 30,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา   จ านวน 50,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.9 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง   จ านวน 1,000          บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.10 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
 หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกนิ 200 ตร.ม.   จ านวน 20,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้จดัเก็บเอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ้านจัน่
อ าเภอเมืองอุดรธานี   จงัหวดัอุดรธานี
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 2.11 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร   จ านวน 14,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   จ านวน 150,000       บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

3. หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน                                        รวม 210,000      บาท
 3.1 พนัธบัตรเงินกูเ้งินฝาก

 3.1.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จ านวน 190,000       บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

 3.1.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท   จ านวน 20,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                           รวม 140,000      บาท
 4.1 ค่าขายแบบแปลน   จ านวน 100,000       บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน 40,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. หมวดภาษีจดัสรร   รวม 28,388,000  บาท
 5.1 ภาษมีูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษสุีราและสรรพสามิต   จ านวน 2,750,000    บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.2 ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนฯ   จ านวน 15,098,000   บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.3 ภาษธุีรกจิเฉพาะ         จ านวน 100,000       บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.4 ภาษสุีรา           จ านวน 1,300,000    บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.5 ภาษสีรรพสามิต   จ านวน 2,400,000    บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน   จ านวน 6,000,000    บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน 200,000       บาท
      ประมาณการลดลง  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.8 ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน 40,000         บาท
      ประมาณการเพิ่มขึน้  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา
 5.9 ค่าธรรมเนียมล้อเล่ือน   จ านวน 500,000       บาท
      ประมาณการเท่ากบัปีงบประมาณที่ผ่านมา  เนือ่งจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บและจดัสรรใหเ้ทศบาล
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6. หมวดเงนิอุดหนุน   รวม 18,000,000  บาท
 6.1 เงินอดุหนุนทั่วไป                                               จ านวน 17,000,000   บาท
      ประมาณการลดลง เนือ่งจากค านวณตามการจัดสรรใกล้เคียงปีที่ผ่านมา
 6.2 เงินอดุหนุนทั่วไป (ระบุวัตถปุระสงค์)  จ านวน 1,000,000    บาท
      ประมาณการลดลง เนือ่งจากค านวณตามการจัดสรรใกล้เคียงปีที่ผ่านมา

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหเ้ทศบาล



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

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งานบรหิารทัว่ไป
งบบุคลากร
หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 725,760.00      725,760.00      725,760.00      725,760.00      -          725,760.00      
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000.00      180,000.00      180,000.00      180,000.00      -          180,000.00      
ประเภทเงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000.00      180,000.00      180,000.00      180,000.00      -          180,000.00      
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก 207,360.00      207,360.00      207,360.00      207,360.00      -          207,360.00      
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 1,555,200.00   1,555,200.00   1,555,200.00   1,555,200.00    -          1,555,200.00    

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00  2,848,320.00  2,848,320.00  2,848,320.00  -         2,848,320.00  
หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,446,594.00   1,930,260.00   2,108,528.00   2,304,480.00    7.01        2,466,120.00    
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
    - เงินปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ 1,260.00         -                 -                 -                 -          -                 
    - เงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราว 9,120.00         -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 190,283.00      218,400.00      286,000.00      472,800.00      -          472,800.00      
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 173,280.00      237,240.00      232,920.00      248,160.00      7.50        266,760.00      

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจา่ย  

เทศบาลต าบลบ้านจัน่ อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง ปี 2561
(%)

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 6,720.00         -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 394,380.00      -                 -                 -                 -          432,000.00      
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 208,620.00      -                 -                 -                 -          48,000.00        

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,430,257.00  2,385,900.00  2,627,448.00  3,025,440.00  21.82     3,685,680.00  
รวมงบบุคลากร 5,278,577.00  5,234,220.00  5,475,768.00  5,873,760.00  11.24     6,534,000.00  

งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท .
    1. ประเภทค่าประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 1,760,912.00   1,200,000.00   978,510.00      500,000.00      80.00-      100,000.00      
    2. ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ 17,600.00       54,500.00       -                 50,000.00        40.00-      30,000.00        
ประเภทค่าเบี้ยประชมุ
    1. ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการ -                 4,872.00         -                 5,000.00          -          5,000.00          
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 52,740.00       39,900.00       43,680.00       40,000.00        -          40,000.00        
ประเภทค่าเชา่บ้าน 179,300.00      204,000.00      172,500.00      162,000.00      33.33      216,000.00      
ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 10,984.75       15,256.50       37,843.50       45,000.00        11.11      50,000.00        
ประเภทเงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล 8,727.00         -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 2,030,263.75  1,518,528.50  1,232,533.50  802,000.00     45.01-     441,000.00     
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 94,400.00       149,500.00      106,100.00      100,000.00      40.00-      60,000.00        
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง ปี 2561
(%)

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

    2. ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม 4,400.00         4,000.00         8,000.00         10,000.00        -          10,000.00        
    3. ค่าถา่ยเอกสารค่าเย็บเล่มเขา้ปก 3,387.00         1,402.00         3,160.00         10,000.00        50.00-      5,000.00          
    4. ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 57,951.00       41,960.00       36,000.00       36,000.00        -          36,000.00        
    5. ค่าจ้างเหมาบริการ 42,600.00       807,900.00      741,310.00      756,000.00      33.86-      500,000.00      
    6. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งส านักงานเทศบาล -                 -                 -                 100,000.00      100.00-     -                 
    7. ค่าเบี้ยประกนั -                 -                 -                 -                 -          8,000.00          
ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ
    1. ค่ารับรอง
          - รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 38,320.00       23,785.00       -                 30,000.00        -          30,000.00        
          - ค่าเล้ียงรับรองในการประชมุสภาเทศบาลฯ 31,549.00       19,967.00       25,209.00       30,000.00        -          30,000.00        
ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
    1. โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร 30,000.00       39,701.00       43,660.00       50,000.00        -          50,000.00        
    2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล -                 248,362.00      300,000.00      -          300,000.00      
    3. โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารสมาชกิสภาและบุคลากรฯ -                 -                 30,000.00        -          30,000.00        
    4. โครงการอบรมเกีย่วกบักฎหมายเลือกต้ัง -                 -                 -                 -          50,000.00        
    5. โครงการค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลฯ -                 -                 -                 -          500,000.00      
    6. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 75,383.00       161,740.00      142,556.00      150,000.00      66.67-      50,000.00        
    7. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล -                 -                 5,000.00          100.00-     -                 
    8. ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้และพวงมาลา 2,000.00         -                 1,000.00         5,000.00          -          5,000.00          
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    9. โครงการพฒันาศักยภาพชมุชน (ปองดอง) 25,280.00       -                 108,688.09      -                 -          -                 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 78,279.80       78,359.21       -                 100,000.00      -          100,000.00      

รวมหมวดค่าใช้สอย 483,549.80    1,576,676.21  1,215,683.09  1,712,000.00  3.04       1,764,000.00  
หมวดค่าวสัดุ
ประเภทวัสดุส านักงาน 93,456.80       257,650.90      89,912.00       200,000.00      -          200,000.00      
ประเภทวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 4,836.00         14,758.00       1,560.00         10,000.00        -          10,000.00        
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 72,992.00       64,993.00       49,550.30       50,000.00        -          50,000.00        
ประเภทวัสดุกอ่สร้าง -                 -                 -                 -                 -          200,000.00      
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,750.00       17,790.00       6,808.00         17,500.00        14.29-      15,000.00        
ประเภทวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 125,000.00      137,000.00      130,000.00      80,000.00        -          80,000.00        
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,494.00       7,225.00         6,420.00         20,000.00        -          20,000.00        
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 34,576.00       36,225.00       34,245.00       50,000.00        -          50,000.00        
ประเภทวัสดุอืน่ -                 -                 -                 -                 -          10,000.00        

รวมหมวดค่าวสัดุ 366,104.80    535,641.90    318,495.30    427,500.00     48.54     635,000.00     
หมวดค่าสาธารณปูโภค
ประเภทค่าไฟฟา้ 359,795.01      403,573.57      401,492.03      400,000.00      5.00        420,000.00      
ประเภทค่าน้ าประปา 99,843.93       55,789.42       88,402.34       100,000.00      -          100,000.00      
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 38,920.62       28,688.55       42,715.81       50,000.00        -          50,000.00        
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00         4,000.00         2,000.00         6,000.00          -          6,000.00          
ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 8,346.00         13,874.14       17,831.01       24,000.00        25.00      30,000.00        
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รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 510,905.56    505,925.68    552,441.19    580,000.00     4.48       606,000.00     
รวมงบด าเนินการ 3,390,823.91  4,136,772.29  3,319,153.08  3,521,500.00  2.14-       3,446,000.00  

งบลงทนุ
หมวดค่าครภัุณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 17,200.00       49,800.00       68,662.00       491,500.00      45.13-      269,700.00      
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ -                 -                 8,000.00         200,000.00      100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 18,400.00       32,800.00       51,600.00       55,900.00        41.32-      32,800.00        

รวมหมวดค่าครภัุณฑ์ 35,600.00      82,600.00      128,262.00    747,400.00     59.53-     302,500.00     
รวมงบลงทนุ 35,600.00      82,600.00      128,262.00    747,400.00     59.53-     302,500.00     

งบรายจา่ยอ่ืน
หมวดรายจา่ยอ่ืน
ประเภทรายจ่ายอืน่
    1. โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ 15,000.00       25,000.00       25,000.00       30,000.00        -          30,000.00        
การให้บริการประชาชนของเทศบาล

รวมหมวดรายจา่ยอ่ืน 15,000.00      25,000.00      25,000.00      30,000.00      -         30,000.00      
รวมงบรายจา่ยอ่ืน 15,000.00      25,000.00      25,000.00      30,000.00      -         30,000.00      

รวมงานบรหิารทัว่ไป 8,720,000.91  9,478,592.29  8,948,183.08  10,172,660.00 1.37       10,312,500.00 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 611,752.00      858,017.00      1,230,500.00    1,347,840.00    6.12        1,430,280.00    
ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน 23,020.00        17,290.00        41,496.00        41,496.00        151.82     104,496.00       
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 72,543.00        134,400.00      161,400.00      170,400.00       -          170,400.00       
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 142,800.00      -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง 73,200.00        -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 923,315.00      1,009,707.00   1,433,396.00   1,559,736.00    9.32       1,705,176.00    
รวมงบบุคลากร 923,315.00      1,009,707.00   1,433,396.00   1,559,736.00    9.32       1,705,176.00    

งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ -                 -                 -                 10,000.00        100.00     20,000.00        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่ากรรมการสอบสวนทางวินัย)
ประเภทค่าเช่าบ้าน 25,500.00        34,600.00        36,000.00        36,000.00        -          36,000.00        
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,639.00          6,121.00          6,923.00          29,200.00        26.71      37,000.00        
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,190.00          -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 30,329.00       40,721.00       42,923.00       75,200.00        23.67     93,000.00        
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หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 24,000.00        11,100.00        87,700.00        33,000.00        9.09-        30,000.00        
    2. ค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก 6,000.00          -                 22,435.00        20,000.00        -          20,000.00        
    3. ค่าจา้งเหมาบริการ -                 230,700.00      216,000.00      216,000.00       -          216,000.00       
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น ๆ
    1. โครงการประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันาเทศบาล 36,025.00        16,561.00        50,995.00        40,000.00        100.00-     -                 
    2. โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 19,320.00        8,850.00          -                 30,000.00        100.00-     -                 
    3. โครงการประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี -                 -                 -                 -                 -          40,000.00        
    4. โครงการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี -                 -                 -                 -                 -          30,000.00        
    5. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 6,669.00          11,558.00        20,000.00        20,000.00        50.00      30,000.00        
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,330.00        600.00            1,590.00          10,000.00        -          10,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย 102,344.00      279,369.00      398,720.00      369,000.00      1.90       376,000.00      
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุส านักงาน 15,501.00        14,900.00        11,606.00        20,000.00        -          20,000.00        
ประเภทวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 780.00            -                 4,280.00          10,000.00        -          10,000.00        
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 2,710.00          20,000.00        -          20,000.00        
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 27,050.00        14,155.00        3,200.00          30,000.00        -          30,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ 43,331.00       29,055.00       21,796.00       80,000.00        -         80,000.00        
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หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 9,095.00          9,095.00          9,095.00          9,095.00          -          9,095.00          

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 9,095.00         9,095.00         9,095.00         9,095.00          -         9,095.00          
รวมงบด าเนินการ 185,099.00      358,240.00      472,534.00      533,295.00      4.65       558,095.00      

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                 -                 22,500.00        17,000.00        12.35-      14,900.00        
ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                 33,400.00        -                 15,300.00        100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ป้ายอกัษรไฟว่ิง) -                 -                 276,000.00      -                 -          -                 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล) -                 -                 18,500.00        -                 -          -                 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                 33,400.00       317,000.00      32,300.00        53.87-     14,900.00        
งบลงทุน -                 33,400.00       317,000.00      32,300.00        53.87-     14,900.00        

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,108,414.00   1,401,347.00   2,222,930.00   2,125,331.00    7.19       2,278,171.00    

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 517,280.00      587,961.00      922,520.00      1,329,840.00    8.29        1,440,060.00    
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00        42,000.00        146,000.00      170,400.00       -          170,400.00       
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 214,200.00      -                 -                 -                 -          108,000.00       
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ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 109,800.00      -                 -                 -                 -          12,000.00        
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 883,280.00      629,961.00      1,068,520.00   1,500,240.00    15.35     1,730,460.00    

งบบุคลากร 883,280.00      629,961.00      1,068,520.00   1,500,240.00    15.35     1,730,460.00    
งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท.
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 1,000.00          3,900.00          -                 50,000.00        -          50,000.00        
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000.00        16,140.00        46,280.00        60,000.00        50.00-      30,000.00        
ประเภทค่าเช่าบ้าน 72,000.00        72,000.00        107,500.00      114,000.00       26.32-      84,000.00        

รวมหมวดค่าตอบแทน 103,000.00      92,040.00       153,780.00      224,000.00      26.79-     164,000.00      
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 48,300.00        79,950.00        42,700.00        30,000.00        100.00     60,000.00        
    2. ค่าจา้งเหมาบริการ 260,500.00      782,400.00      933,000.00      1,044,000.00    22.80-      806,000.00       
    3. ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก -                 -                 6,600.00          50,000.00        100.00-     -                 
    4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร -                 -                 -                 -                 -          36,000.00        
    5. ค่าเบีย้ประกนั -                 -                 -                 -                 -          2,000.00          
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น ๆ
    1. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 19,956.00        29,685.00        18,970.00        20,000.00        50.00      30,000.00        
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    2. โครงการออกบริการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่ 28,000.00        30,240.00        -                 10,000.00        -          10,000.00        
    3. โครงการฝึกอบรมทบทวนเจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านแผนทีภ่าษี -                 -                 -                 10,000.00        -          10,000.00        
และทะเบียนทรัพย์สิน
    4. โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-laas) -                 -                 -                 20,000.00        -          20,000.00        
    5. โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพด้านการจดัเกบ็รายได้ -                 -                 -                 30,000.00        -          30,000.00        
และแผนทีภ่าษีฯ
    6. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 13,653.00        26,988.00        52,132.00        40,000.00        50.00      60,000.00        
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 47,788.88        45,082.48        46,411.56        50,000.00        -          50,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย 418,197.88      994,345.48      1,099,813.56   1,304,000.00    14.57-     1,114,000.00    
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุส านักงาน 49,911.25        57,710.00        96,008.00        70,000.00        -          70,000.00        
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 9,983.00          3,000.00          30,000.00        -          30,000.00        
ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 69,675.00        105,300.00      99,900.11        50,000.00        -          50,000.00        
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 30,000.00        15,000.00        100.00     30,000.00        
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 29,356.00        59,890.00        49,995.00        50,000.00        -          50,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ 148,942.25      232,883.00      278,903.11      215,000.00      6.98       230,000.00      
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 6,000.00          6,000.00          2,000.00          20,000.00        -          20,000.00        

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 6,000.00         6,000.00         2,000.00         20,000.00        -         20,000.00        
รวมงบด าเนินการ 676,140.13      1,325,268.48   1,534,496.67   1,763,000.00    13.33-     1,528,000.00    
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                 -                 -                 13,000.00        57.69-      5,500.00          
ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                 32,800.00        -                 -                 -          -                 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 -                 10,000.00        100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                 -                 -                 15,000.00        100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 -                 -                 -          44,000.00        

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                 32,800.00       -                 38,000.00        30.26     49,500.00        
รวมงบลงทุน -                 32,800.00       -                 38,000.00        30.26     49,500.00        

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1. โครงการอดุหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้ง 15,000.00        15,000.00        15,000.00        15,000.00        -          15,000.00        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00       15,000.00       15,000.00       15,000.00        -         15,000.00        
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00       15,000.00       15,000.00       15,000.00        -         15,000.00        

รวมงานบริหารงานคลัง 1,574,420.13   2,003,029.48   2,618,016.67   3,316,240.00    0.20       3,322,960.00    
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,402,835.04 12,882,968.77 13,789,129.75 15,614,231.00  1.92       15,913,631.00  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 296,650.00      394,762.00      443,340.00      483,480.00       8.69        525,480.00       
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง -                 -                 13,500.00        18,000.00        -          18,000.00        
ประเภทเงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน
    - เงินปรับเพิม่ส าหรับคุณวุฒิ 660.00            -                 -                 -                 -          -                 
    - เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว 1,530.00          -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า 393,600.00      526,010.00      554,670.00      600,720.00       7.21        644,040.00       
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของลูกจา้งประจ า 64,920.00        24,610.00        2,820.00          -                 -          -                 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 499,800.00      -                 540,000.00      540,000.00       -          540,000.00       
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง 256,200.00      -                 60,000.00        60,000.00        -          60,000.00        

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,513,360.00   945,382.00      1,614,330.00   1,702,200.00    5.01       1,787,520.00    
งบบุคลากร 1,513,360.00   945,382.00      1,614,330.00   1,702,200.00    5.01       1,787,520.00    

งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,800.00        -                 -                 20,000.00        -          20,000.00        
ประเภทค่าเช่าบ้าน 22,800.00        22,800.00        36,000.00        28,800.00        25.00      36,000.00        
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,876.00        22,145.00        15,505.00        40,000.00        -          40,000.00        
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ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,640.00          -                 -                 -                 -          -                 
รวมหมวดค่าตอบแทน 68,116.00       44,945.00       51,505.00       88,800.00        8.11       96,000.00        

หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 7,000.00          6,000.00          7,000.00          10,000.00        -          10,000.00        
    2. ค่าจา้งเหมาบริการ 441,300.00      1,065,600.00    643,200.00      648,000.00       11.11-      576,000.00       
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น ๆ
    1. โครงการอบรมป้องกนัยาเสพติดให้กบัผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ -                 -                 -                 30,000.00        100.00-     -                 
    2. โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.ฯ -                 -                 -                 100,000.00       50.00-      50,000.00        
    3. โครงการจดังานวัน  อปพร. -                 -                 -                 20,000.00        -          20,000.00        
    4. โครงการป้องกนัอบุัติเหตุจราจรบนท้องถนน 95,069.00        27,835.00        68,497.00        100,000.00       40.00-      60,000.00        
    5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน -                 -                 -                 50,000.00        100.00-     -                 
    6. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย -                 -                 -                 50,000.00        40.00-      30,000.00        
    7. โครงการค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. -                 -                 -                 50,000.00        60.00-      20,000.00        
    8. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 510.00            13,600.00        5,576.00          20,000.00        -          20,000.00        
    9. โครงการฝึกอบรมจดัต้ังลูกเสือชาวบ้าน -                 166,140.00      -                 -                 -          -                 
    10.โครงการฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกจิดับเพลิงกู้ภัยเทศบาลฯ -                 -                 -                 50,000.00        100.00-     -                 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 166,957.92      245,060.00      313,585.00      200,000.00       25.00-      150,000.00       

รวมหมวดค่าใช้สอย 710,836.92      1,524,235.00   1,037,858.00   1,328,000.00    29.52-     936,000.00      
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หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุส านักงาน 50,931.00        73,208.00        55,835.00        100,000.00       100.00     200,000.00       
ประเภทวัสดุไฟฟา้และวิทยุ -                 -                 3,600.00          20,000.00        -          20,000.00        
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว -                 -                 10,000.00        10,000.00        100.00-     -                 
ประเภทวัสดุกอ่สร้าง 19,900.00        -                 8,731.75          10,000.00        100.00     20,000.00        
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,500.00          38,750.00        33,599.00        40,000.00        -          40,000.00        
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 195,130.00      229,728.00      185,581.00      200,000.00       30.00-      140,000.00       
ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย -                 -                 -                 20,000.00        100.00     40,000.00        
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,320.00          1,200.00          9,390.00          10,000.00        -          10,000.00        
ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 53,050.00        162,600.00      22,200.00        20,000.00        250.00     70,000.00        
ประเภทวัสดุสนาม -                 -                 -                 -                 -          14,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ 331,831.00      505,486.00      328,936.75      430,000.00      28.84     554,000.00      
รวมงบด าเนินการ 1,110,783.92   2,074,666.00   1,418,299.75   1,846,800.00    14.12-     1,586,000.00    

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                 -                 -                 111,400.00       100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 -                 787,000.00       100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร -                 -                 -                 5,000.00          500.00     30,000.00        
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 1,147,777.00    -                 -                 550,000.00       1.82        560,000.00       
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 -                 13,000.00        100.00-     -                 
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ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง -                 -                 59,000.00        140,000.00       71.43      240,000.00       
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน -                 -                 -                 -                 -          20,000.00        
ประเภทซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 79,500.00        -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -                 95,000.00        890,000.00      -                 -          -                 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 1,227,277.00   95,000.00       949,000.00      1,606,400.00    47.09-     850,000.00      
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าติดต้ังระบบไฟฟา้และอปุกรณ์ซ่ึงเป็นการติดต้ังคร้ังแรก -                 -                 -                 190,000.00       100.00-     -                 
ในอาคาร
ประเภทค่าติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร 614,167.42      -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 614,167.42      -                 -                 190,000.00      100.00-    -                 
รวมงบลงทุน 1,841,444.42   95,000.00       949,000.00      1,796,400.00    52.68-     850,000.00      

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ
    1. อดุหนุนศูนย์ป้องกนัปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองอดุรธานี 100,000.00      100,000.00      70,460.00        100,000.00       -          100,000.00       

รวมเงินอุดหนุน 100,000.00      100,000.00      70,460.00       100,000.00      -         100,000.00      
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00      100,000.00      70,460.00       100,000.00      -         100,000.00      

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,565,588.34   3,215,048.00   4,052,089.75   5,445,400.00    20.60-     4,323,520.00    
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,565,588.34   3,215,048.00   4,052,089.75   5,445,400.00    20.60-     4,323,520.00    
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 450,960.00      550,200.00      595,260.00      1,773,000.00    7.85        1,912,200.00    
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง -                 -                 13,500.00        60,000.00        -          60,000.00        
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 7,410.00          -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 249,264.00      288,000.00      269,490.00      307,080.00       10.59-      274,560.00       
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง 90,620.00        18,000.00        21,000.00        42,000.00        14.29      48,000.00        

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 798,254.00      856,200.00      899,250.00      2,182,080.00    5.16       2,294,760.00    
รวมงบบุคลากร 798,254.00      856,200.00      899,250.00      2,182,080.00    5.16       2,294,760.00    

งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,000.00        33,000.00        -                 -                 -          25,000.00        
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,740.00          -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 23,740.00       33,000.00       -                 -                 -         25,000.00        
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 19,300.00        50,300.00        8,400.00          20,000.00        -          20,000.00        
    2. ค่าจา้งเหมาบริการ 42,000.00        323,100.00      423,500.00      432,000.00       25.00      540,000.00       
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    3. ค่าจา้งเหมาบริการดูดส้วม -                 -                 500.00            5,000.00          -          5,000.00          
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 17,750.00        3,684.00          3,280.00          10,000.00        -          10,000.00        
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น ๆ
    1. โครงการจดังานวันเด็ก 29,985.00        30,000.00        -                 -                 -          -                 
    2. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 17,480.00        15,104.00        -                 20,000.00        -          20,000.00        
    3. ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 252,920.00      448,000.00      421,000.00      560,000.00       16.88-      465,500.00       
    4. ค่าจดัการเรียนการสอน -                 -                 -                 170,000.00       5.00-        161,500.00       
    5. โครงการจดักจิกรรมเนือ่งในพธีิวันไหว้ครู -                 -                 -                 -                 -          5,000.00          

รวมหมวดค่าใช้สอย 379,435.00      870,188.00      856,680.00      1,217,000.00    0.82       1,227,000.00    
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุส านักงาน 17,800.00        10,000.00        10,000.00        10,000.00        -          10,000.00        
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 14,765.00        49,960.00        10,000.00        10,000.00        -          10,000.00        
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
    1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 99,828.86        143,940.00      178,551.28      206,360.00       11.79-      182,039.00       
    2. ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน 390,117.32      387,325.54      343,848.56      360,246.00       7.45        387,074.00       
ประเภทวัสดุการเกษตร -                 -                 -                 -                 -          20,000.00        
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 13,024.00        3,120.00          3,600.00          5,000.00          60.00-      2,000.00          
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 15,310.00        15,000.00        38,312.65        15,000.00        -          15,000.00        
ประเภทวัสดุกอ่สร้าง 90,119.00        -                 -                 -                 -          -                 
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รวมหมวดค่าวัสดุ 640,964.18      609,345.54      584,312.49      606,606.00      3.22       626,113.00      
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าไฟฟา้ -                 12,239.69        18,104.69        30,000.00        -          30,000.00        
ประเภทค่าน้ าประปา -                 11,627.91        6,776.75          24,000.00        -          24,000.00        
ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -                 6,943.90          8,200.53          16,800.00        -          16,800.00        

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค -                 30,811.50       33,081.97       70,800.00        -         70,800.00        
รวมงบด าเนินการ 1,044,139.18   1,543,345.04   1,474,074.46   1,894,406.00    2.88       1,948,913.00    

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                 42,520.00        69,000.00        100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                 17,980.00        13,000.00        100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                 -                 25,200.00        57.94      39,800.00        
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 10,000.00        -          
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา -                 146,000.00      -                 -          -                 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                 6,990.00          -                 -          -                 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                 213,490.00      10,000.00       107,200.00      62.87-     39,800.00        
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ากอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล(ช่วงที ่1) 735,000.00      -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 735,000.00      -                 -                 -                 -         -                 
รวมงบลงทุน 735,000.00      213,490.00      10,000.00       107,200.00      62.87-     39,800.00        
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ
    1. อดุหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 896,000.00      896,000.00      766,000.00      752,000.00       7.45        808,000.00       
2 โรงเรียน

รวมเงินอุดหนุน 896,000.00      896,000.00      766,000.00      752,000.00      7.45       808,000.00      
รวมงบเงินอุดหนุน 896,000.00      896,000.00      766,000.00      752,000.00      7.45       808,000.00      

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,473,393.18   3,509,035.04   3,149,324.46   4,935,686.00    3.16       5,091,473.00    
รวมแผนงานการศึกษา 3,473,393.18   3,509,035.04   3,149,324.46   4,935,686.00    3.16       5,091,473.00    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 511,270.00      570,780.00      641,420.00      1,057,740.00    10.79      1,171,920.00    
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงาน 12,000.00        12,000.00        1,000.00          -                 -          -                 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 84,000.00        84,000.00        161,000.00      176,400.00       23.81      218,400.00       
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 37,380.00        -                 165,000.00      190,800.00       58.64      302,688.00       
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง 25,620.00        -                 -                 -                 -          12,000.00        

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 670,270.00      666,780.00      968,420.00      1,424,940.00    19.65     1,705,008.00    
รวมงบบุคลากร 670,270.00      666,780.00      968,420.00      1,424,940.00    19.65     1,705,008.00    
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งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าเช่าบ้าน 72,000.00        72,000.00        72,000.00        72,000.00        16.67      84,000.00        
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,756.75          5,513.50          8,270.25          10,000.00        -          10,000.00        
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 4,170.00          -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 78,926.75       77,513.50       80,270.25       82,000.00        14.63     94,000.00        
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 1,200.00          5,800.00          -                 30,000.00        33.33-      20,000.00        
    2. ค่าจา้งเหมาบริการ 197,700.00      329,700.00      322,800.00      324,000.00       33.33-      216,000.00       
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น ๆ
    1. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชน 36,000.00        36,000.00        -                 36,000.00        100.00-     -                 
    2. โครงการควบคุมและป้องกนัโรคไข้เลือดออก 30,000.00        -                 14,400.00        20,000.00        50.00      30,000.00        
    3. โครงการควบคุมและป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า 30,000.00        -                 -                 -                 -          -                 
    4. โครงการสุขาภิบาลอาหาร -                 -                 -                 20,000.00        100.00-     -                 
    5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ -                 -                 21,000.00        -                 -          -                 
    6. โครงการลดและแยกแยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมี -                 -                 25,624.00        20,000.00        100.00-     -                 
ส่วนร่วมและน าขยะมาใช้ประโยชน์
    7. โครงการรณรงค์วันส่ิงแวดล้อมโลก -                 -                 -                 20,000.00        100.00-     -                 
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    8. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร -                 -          30,000.00        
    9. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า -                 -                 -                 -                 -          30,000.00        
    10.โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา -                 -                 -                 -                 -          600,240.00       
ความสะอาด
    11.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในอาณาจกัร -                 15,868.00        -                 20,000.00        -          20,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย 294,900.00      387,368.00      383,824.00      490,000.00      93.11     946,240.00      
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุส านักงาน 12,781.00        19,914.00        13,168.00        15,000.00        -          15,000.00        
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,615.50        27,734.28        750.00            150,000.00       66.67-      50,000.00        
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 -                 5,000.00          100.00     10,000.00        
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 7,350.00          2,490.00          8,580.00          10,000.00        -          10,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ 47,746.50       50,138.28       22,498.00       180,000.00      52.78-     85,000.00        
รวมงบด าเนินการ 421,573.25      515,019.78      486,592.25      752,000.00      49.63     1,125,240.00    

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                 -                 -                 44,000.00        100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 74,000.00        -                 -                 -                 -          59,000.00        
ประเภทครุภัณฑ์กฬีา 694,000.00      -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                 -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                 -                 -                 33,100.00        100.00-     -                 
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 768,000.00      -                 -                 77,100.00        23.48-     59,000.00        
รวมงบลงทุน 768,000.00      -                 -                 77,100.00        23.48-     59,000.00        

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
อดุหนุนค่าด าเนินงานในการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน 70,000.00        60,000.00        60,000.00        67,500.00        100.00-     -                 

รวมเงินอุดหนุน 70,000.00       60,000.00       60,000.00       67,500.00        100.00-    -                 
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000.00       60,000.00       60,000.00       67,500.00        100.00-    -                 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,929,843.25   1,241,799.78   1,515,012.25   2,321,540.00    24.45     2,889,248.00    
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,929,843.25   1,241,799.78   1,515,012.25   2,321,540.00    24.45     2,889,248.00    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 596,564.00      709,380.00      775,330.00      1,328,340.00    2.10-        1,300,440.00    
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงาน 7,348.00          -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 72,543.00        134,400.00      134,400.00      134,400.00       13.39      152,400.00       
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 714,000.00      -                 324,000.00      324,000.00       66.67      540,000.00       
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง 366,000.00      -                 36,000.00        36,000.00        66.67      60,000.00        

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,756,455.00   843,780.00      1,269,730.00   1,822,740.00    12.62     2,052,840.00    
รวมงบบุคลากร 1,756,455.00   843,780.00      1,269,730.00   1,822,740.00    12.62     2,052,840.00    
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งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าเช่าบ้าน 60,050.00        69,600.00        69,600.00        78,000.00        7.69        84,000.00        
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,170.00          -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,040.00          -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 66,260.00       69,600.00       69,600.00       78,000.00        7.69       84,000.00        
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน -                 -                 4,800.00          30,000.00        66.67-      10,000.00        
    2. ค่าส ารวจและรังวัดทีดิ่นสาธารณะ -                 8,000.00          16,400.00        20,000.00        -          20,000.00        
    3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก -                 -                 27,000.00        12,000.00        16.67-      10,000.00        
    4. ค่าจา้งเหมาบริการ 132,000.00      1,276,500.00    1,064,600.00    1,080,000.00    30.00-      756,000.00       
    5. ค่าขุดลอกคลองระบายน้ า ถนนมิตรภาพ 195,000.00      -                 -                 80,000.00        -          80,000.00        
    6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมงานเคร่ืองหมายจราจรและ 248,000.00      -                 -                 -                 -          -                 
อ านวยความปลอดภัยถนนภายในเขตเทศบาล
    7. ค่าเบีย้ประกนั -                 -                 -                 -                 -          33,000.00        
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น ๆ
    1. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร -                 10,000.00        4,548.00          30,000.00        33.33-      20,000.00        
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
    1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 203,443.14      174,420.10      23,670.00        100,000.00       33.00-      67,000.00        
    2. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนฯ 666.00            600.00            300.00            20,000.00        50.00-      10,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย 779,109.14      1,469,520.10   1,141,318.00   1,372,000.00    26.68-     1,006,000.00    
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุส านักงาน 19,768.00        9,931.00          17,427.00        20,000.00        -          20,000.00        
ประเภทวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 169,080.00      177,775.00      78,962.10        100,000.00       -          100,000.00       
ประเภทวัสดุกอ่สร้าง 357,962.17      317,030.70      224,719.76      170,000.00       93.85      329,547.00       
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,255.50          46,449.70        53,173.10        50,000.00        40.00-      30,000.00        
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 136,025.00      154,700.00      142,660.00      160,000.00       -          160,000.00       
ประเภทวัสดุการเกษตร -                 -                 -                 -                 -          15,000.00        
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,450.00          2,000.00          -                 15,000.00        -          15,000.00        
ประเภทวัสดุอื่น -                 -                 -                 10,000.00        100.00-     -                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 696,540.67      707,886.40      516,941.96      525,000.00      27.53     669,547.00      
รวมงบด าเนินการ 1,541,909.81   2,247,006.50   1,727,859.96   1,975,000.00    10.91-     1,759,547.00    

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                 -                 -                 -                 -          28,600.00        
ประเภทครุภัณฑ์กอ่สร้าง 6,000.00          3,397,000.00    21,000.00        -                 -          -                 
ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ -                 35,000.00        -                 -                 -          -                 
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ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                 -                 16,400.00        19,000.00        100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน -                 6,900.00          22,000.00        15,000.00        146.67     37,000.00        
ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ -                 -                 79,400.00        17,000.00        100.00-     -                 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ -                 63,000.00        -                 -                 -          -                 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                 2,295,000.00    -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 6,000.00         5,796,900.00   138,800.00      51,000.00        28.63     65,600.00        
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค
    1. โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายถนนส่ีศรัทธา 518,000.00      -                 -                 -                 -          -                 
    2. โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุม ศาลาชุมชนสัมพนัธ์สุข 238,000.00      -                 -                 -                 -          -                 
    3. โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุม ศาลาชุมชนบ้านจั่น 318,000.00      -                 -                 -                 -          -                 
    4. โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมลาน คสล. ศาลาชุมชนดงเค็ง 484,000.00      -                 -                 -                 -          -                 
    5. โครงการกอ่สร้างระบบประปา  ผิวดินหนองกล้ิง 2,970,000.00    -                 -                 -                 -          -                 
    6. โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมลาน คสล.ศาลาชุมชนยานเกราะ -                 -                 279,000.00      -                 -          -                 
    7. โครงการต่ออาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านจั่น -                 -                 948,000.00      -                 -          -                 
    8. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก -                 -                 -                 -                 -          660,000.00       
ถนนมิตรเจริญ (เร่ิมจากส่ีแยกศาลาชุมชนสัมพนัธ์สุขถึงถนนราชสุดา) 
(ข้างขวา)
    9. โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพนัธ์สุข -                 -                 -                 -                 -          370,000.00       

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,528,000.00   -                 1,227,000.00   -                 -         1,030,000.00    
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รวมงบลงทุน 4,534,000.00   5,796,900.00   1,365,800.00   51,000.00        2,048.24 1,095,600.00    
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ
    1. อดุหนุนการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ -                 123,106.83      -                 150,000.00       33.33      200,000.00       
    2. อดุหนุนการขยายเขตประปา -                 -                 -                 150,000.00       66.67      250,000.00       
    3. อดุหนุนผังเมืองรวม -                 176,383.00      -                 110,000.00       100.00-     -                 

รวมเงินอุดหนุน -                 299,489.83      -                 410,000.00      9.76       450,000.00      
รวมงบเงินอุดหนุน -                 299,489.83      -                 410,000.00      9.76       450,000.00      

รวมงานไฟฟ้าและถนน 7,832,364.81   9,187,176.33   4,363,389.96   4,258,740.00    25.81     5,357,987.00    

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 822,780.00      -                 324,000.00      324,000.00       -          324,000.00       
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง 428,220.00      -                 36,000.00        36,000.00        -          36,000.00        

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,251,000.00   -                 360,000.00      360,000.00      -         360,000.00      
รวมงบบุคลากร 1,251,000.00   -                 360,000.00      360,000.00      -         360,000.00      
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งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 98,880.00        -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 98,880.00       -                 -                 -                 -         -                 
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
    1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแล 514,500.00      570,000.00      594,300.00      741,000.00       -          -                 
รักษาความสะอาด
    2. โครงการก าจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบและการก าจดั 489,621.00      496,051.50      441,693.50      650,000.00       -          -                 
ขยะติดเชื้อ
    3. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด -                 -                 -                 -                 -          40,000.00        
อย่างมีส่วนร่วมและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
    4. ค่าจา้งเหมาบริการ 341,400.00      1,481,800.00    1,166,400.00    1,304,174.00    8.91-        1,188,000.00    
    5. ค่าเบีย้ประกนั -                 -                 -                 -                 -          6,000.00          
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 111,446.00      111,095.50      184,750.33      150,000.00       -          150,000.00       

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,456,967.00   2,658,947.00   2,387,143.83   2,845,174.00    51.36-     1,384,000.00    
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
    1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุท าความสะอาด 14,600.00        5,000.00          18,625.00        25,000.00        40.00-      15,000.00        
    2. ค่าจดัซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย 17,000.00        -                 -                 400,000.00       17.50      470,000.00       
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ประเภทวัสดุกอ่สร้าง -                 -                 963.00            10,000.00        50.00-      5,000.00          
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 34,538.00        84,036.00        18,940.70        100,000.00       -          100,000.00       
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 472,910.00      399,652.00      374,375.00      500,000.00       20.00-      400,000.00       
ประเภทวัสดุการเกษตร 10,160.00        9,000.00          9,000.00          25,000.00        -          25,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ 549,208.00      497,688.00      421,903.70      1,060,000.00    4.25-       1,015,000.00    
รวมงบด าเนินการ 2,105,055.00   3,156,635.00   2,809,047.53   3,905,174.00    38.57-     2,399,000.00    

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                 78,500.00        -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                 78,500.00       -                 -                 -         -                 
รวมงบลงทุน -                 78,500.00       -                 -                 -         -                 

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    1. โครงการอดุหนุนเทศบาลนครอดุรธานี ในการก าจดัขยะมูลฝอย -                 -                 -                 -          650,000.00       
และการก าจดัขยะติดเชื้อในชุมชน

รวมเงินอุดหนุน -                 -                 -                 -                 -         650,000.00      
รวมงบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 -                 -         650,000.00      

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,356,055.00   3,235,135.00   3,169,047.53   4,265,174.00    20.07-     3,409,000.00    
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 11,188,419.81 12,422,311.33 7,532,437.49   8,523,914.00    2.85       8,766,987.00    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 684,356.00      766,166.00      852,570.00      942,360.00       5.67        995,760.00       
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง -                 24,387.00        55,500.00        60,000.00        -          60,000.00        
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงาน 44,766.00        24,206.00        -                 -                 -          -                 
ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า 138,180.00      191,460.00      210,870.00      229,200.00       6.60        244,320.00       
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของลูกจา้ง 41,820.00        5,820.00          -                 -                 -          -                 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 142,800.00      -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง 73,200.00        -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,125,122.00   1,012,039.00   1,118,940.00   1,231,560.00    5.56       1,300,080.00    
รวมงบบุคลากร 1,125,122.00   1,012,039.00   1,118,940.00   1,231,560.00    5.56       1,300,080.00    

งบด าเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,737.50        40,681.00        44,400.00        50,000.00        -          50,000.00        
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,880.00          -                 -                 -                 -          -                 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                 -                 -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 68,617.50       40,681.00       44,400.00       50,000.00        -         50,000.00        
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หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน -                 11,700.00        40,100.00        20,000.00        -          20,000.00        
    2. ค่าเช่าทีร่าชพสัดุ 11,469.00        11,469.00        14,023.00        20,000.00        -          20,000.00        
    3. ค่าจา้งเหมาบริการ -                 213,420.00      286,200.00      324,000.00       33.33      432,000.00       
    4. ค่าเบีย้ประกนั -                 -                 -                 -                 -          5,000.00          
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น ๆ
    1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพฯ 647,300.00      467,710.00      18,400.00        50,000.00        700.00     400,000.00       
    2. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ -                 29,010.00        31,290.00        30,000.00        100.00-     -                 
    3. โครงการเยาวชนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม -                 -                 12,702.00        20,000.00        100.00-     -                 
    4. โครงการจดังานวันผู้สูงอายุ -                 -                 -                 50,000.00        60.00-      20,000.00        
    5. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ป่วยเอดส์ 15,000.00        -                 -                 -                 -          -                 
คนไร้ทีพ่ึง่และคนยากไร้
    6. โครงการจดัเกบ็ข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐานของเทศบาล -                 9,450.00          10,000.00        10,000.00        -          10,000.00        
เพือ่จดัท าแผนพฒันา
    7. โครงการจดัท าแผนแม่บทชุมชน -                 260.00            -                 10,000.00        -          10,000.00        
    8. โครงการส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน  (การท าขนมมงคล) -                 -                 -                 -                 -          30,000.00        
    9. โครงการเยาวชนเข้มแข็ง(กจิกรรมปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร) -                 -                 -                 -                 -          30,000.00        
    10. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านจั่น -                 -                 -                 -                 -          30,000.00        
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    11. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร -                 19,952.00        16,141.00        20,000.00        -          20,000.00        
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 28,150.00        73,935.00        51,694.00        40,000.00        -          40,000.00        

รวมหมวดค่าใช้สอย 701,919.00      836,906.00      480,550.00      594,000.00      79.63     1,067,000.00    
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุส านักงาน 19,953.00        19,906.00        23,370.00        20,000.00        -          20,000.00        
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 34,785.00        3,818.00          20,000.00        175.00     55,000.00        
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 94,000.00        90,000.00        79,000.00        80,000.00        -          80,000.00        
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 -                 -                 -          3,000.00          
ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ 8,731.00          1,550.00          4,970.00          15,000.00        -          15,000.00        

รวมหมวดค่าวัสดุ 122,684.00      146,241.00      111,158.00      135,000.00      28.15     173,000.00      
รวมงบด าเนินการ 893,220.50      1,023,828.00   636,108.00      779,000.00      65.60     1,290,000.00    

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน -                 -                 -                 44,000.00        31.59-      30,100.00        
ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 4,890.00          -                 24,800.00        -                 -          12,000.00        
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ -                 17,950.00        -                 -                 -          -                 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 4,890.00         17,950.00       24,800.00       44,000.00        4.32-       42,100.00        
รวมงบลงทุน 4,890.00         17,950.00       24,800.00       44,000.00        4.32-       42,100.00        
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ
    1. อดุหนุนกจิกรรมวันสตรีสากล 10,000.00        -                 -                 -                 -          -                 

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00       -                 -                 -                 -         -                 
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00       -                 -                 -                 -         -                 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,033,232.50   2,053,817.00   1,779,848.00   2,054,560.00    28.11     2,632,180.00    
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,033,232.50   2,053,817.00   1,779,848.00   2,054,560.00    28.11     2,632,180.00    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินการ
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น ๆ
    1. โครงการแข่งขันกฬีาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด 200,000.00      231,985.00      -                 -                 -          150,000.00       
    2. โครงการจดักจิกรรมกฬีาชุมชนสัมพนัธ์ -                 -                 -                 50,000.00        -          50,000.00        
    3. โครงการจดักจิกรรมปัน่จกัรยาน Bike for dad -                 -                 96,466.00        -                 -          -                 
    4. โครงการจดังานแข่งขันกฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ์ -                 -                 -                 -                 -          5,000.00          
    5. โครงการจดักจิกรรมเนือ่งในวันเด็กแห่งชาติ -                 -                 -                 -                 -          30,000.00        
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รวมหมวดค่าใช้สอย 200,000.00      231,985.00      96,466.00       50,000.00        370.00    235,000.00      
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุกฬีา 19,839.00        19,985.00        -                 20,000.00        100.00-     -                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 19,839.00       19,985.00       -                 20,000.00        100.00-    -                 
รวมงบด าเนินการ 219,839.00      251,970.00      96,466.00       70,000.00        235.71    235,000.00      

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 219,839.00      251,970.00      96,466.00       70,000.00        235.71    235,000.00      
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินการ
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพธีิการ
    1. งานประเพณีลอยกระทง 248,995.00      98,936.00        -                 -                 -          100,000.00       
    2. งานประเพณีวันสงกรานต์ 50,000.00        29,953.00        134,500.00      30,000.00        33.33-      20,000.00        
    3. งานประเพณีวันเข้าพรรษา 25,920.00        14,280.00        -                 -                 -          30,000.00        
    4. งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี -                 2,500.00          -                 2,500.00          100.00     5,000.00          
    5. งานวันปิยมหาราช 2,000.00          2,000.00          -                 5,000.00          -          5,000.00          
    6. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 49,775.00        29,687.00        -                 15,000.00        100.00-     -                 
    7. ค่าใช้จา่ยการจดัท าป้ายขบวนแห่ 5,000.00          3,000.00          -                 3,000.00          233.33     10,000.00        
    8. โครงการงานวันเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพฯ -                 -                 -                 10,000.00        100.00-     -                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 381,690.00      180,356.00      134,500.00      65,500.00        159.54    170,000.00      
รวมงบด าเนินการ 381,690.00      180,356.00      134,500.00      65,500.00        159.54    170,000.00      
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง ปี 2561
(%)

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอดุหนุนส่วนราชการ
    1. เงินอดุหนุนงานประจ าปีทุง่ศรีเมือง 10,000.00        10,000.00        10,000.00        15,000.00        33.33      20,000.00        
    2. เงินอดุหนุนงานวันแม่แห่งชาติ 10,000.00        -                 -                 -                 -          -                 
    3. เงินอดุหนุนงานกาชาด 20,000.00        20,000.00        -                 -                 -          -                 
    4. เงินอดุหนุนกจิกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบวันทีร่ะลึก 30,000.00        -                 -                 -                 -          -                 
การกอ่ต้ังเมืองอดุรธานีปีที ่121

 รวมเงินอุดหนุน 70,000.00       30,000.00       10,000.00       15,000.00        33.33     20,000.00        
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000.00       30,000.00       10,000.00       15,000.00        33.33     20,000.00        

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 451,690.00      210,356.00      144,500.00      80,500.00        136.02    190,000.00      
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 671,529.00      462,326.00      240,966.00      150,500.00      182.39    425,000.00      

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบด าเนินการ
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุการเกษตร 12,070.00        22,290.00        13,540.00        15,000.00        100.00-     -                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 12,070.00       22,290.00       13,540.00       15,000.00        100.00-    -                 
รวมงบด าเนินการ 12,070.00       22,290.00       13,540.00       15,000.00        100.00-    -                 

58



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

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 12,070.00       22,290.00       13,540.00       15,000.00        100.00-    -                 
รวมแผนงานการเกษตร 12,070.00       22,290.00       13,540.00       15,000.00        100.00-    -                 

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภทค่าช าระหนีเ้งินกู้และดอกเบีย้
    1. ช าระเงินกู้ กสท. 386,287.09      386,288.00      -                 386,288.00       -          386,288.00       
    2. ช าระเงินกู้กรุงไทย 1,871,752.26    1,748,875.61    2,103,779.91    1,764,000.00    1.70-        1,734,000.00    
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 286,092.00      38,988.00        88,204.00        84,417.00        65.68      139,863.00       
ประเภทเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ -                 -                 -                 5,632,800.00    7.31        6,044,400.00    
ประเภทเบีย้ยังชีพคนพกิาร -                 -                 -                 1,488,000.00    6.45        1,584,000.00    
ประเภทเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00        30,000.00        30,000.00        42,000.00        14.29-      36,000.00        
ประเภทเงินส ารองจา่ย 81,448.27        6,210.00          17,063.00        200,000.00       -          200,000.00       
ประเภทรายจา่ยตามข้อผูกพนั 
    1. ค่าทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและ 20,000.00        -                 -                 -                 -          -                 
ผู้ด้อยโอกาส
    2. อดุหนุนส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 150,000.00      160,000.00      160,000.00      160,000.00       31.25-      110,000.00       
    3. เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 45,875.00        49,486.00        46,943.00        61,664.00        2.83        63,410.00        
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง ปี 2561
(%)

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ประเภทบ าเหน็จ/บ านาญ
    - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 515,000.00      600,000.00      600,000.00      620,000.00       6.45        660,000.00       

รวมหมวดงบกลาง 3,386,454.62   3,019,847.61   3,045,989.91   10,439,169.00  4.97       10,957,961.00  
รวมแผนงานงบกลาง 3,386,454.62   3,019,847.61   3,045,989.91   10,439,169.00  4.97       10,957,961.00  

รายจ่ายอ่ืนๆ
1. ช่วยเหลือผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานปี 2556 -                 153,538.00      -                 -                 -          -                 
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษค้างจา่ยปี 2556 -                 1,939,822.68    -                 -                 -          -                 

รวมรายจ่ายอ่ืนๆ -                 2,093,360.68   -                 -                 -         -                 
รวมทุกแผนงาน 38,663,365.74 40,922,804.21 35,118,337.61 49,500,000.00  3.03       51,000,000.00  
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51,000,000                     บาท
หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานบรหิารทัว่ไป (รหสับัญชี 00111) รวม 10,312,500     บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 6,534,000      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. 2561

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 3,685,680      บาท
2.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 2,466,120      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 266,760         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กบัลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จ านวน 1 อตัรา (ปรากฏใน

2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 432,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  4  อตัรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

ต าแหน่ง  คนงานบันทึกขอ้มูล  2  อตัรา,  คนงานธุรการ  2  อตัรา  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)

2.5 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 48,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  4  อตัรา ๆ ละ 1,000

บาท/เดือน ต าแหน่ง คนงานบันทึกขอ้มูล 2 อตัรา, คนงานธุรการ 2 อตัรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)

รวม 3,446,000      บาท
รวม 441,000         บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ านวน 130,000         บาท

(1)  ประเภทค่าประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ จ านวน 100,000          บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นักงาน  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 

(2)  ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล
จ านวน 30,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตรวจประเมินผลงาน  และสอบคัดเลือกของ

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  152
พนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันา

1.  หมวดค่าตอบแทน (รหสับัญชี 5310000)

(รหสับัญชี 5310100)

(ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2561 และผ่านการประเมินตามมติ 
ก.ท.จ.) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  

6 อตัรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

ที่ก าหนด  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าส านักปลัด/หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย

2. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)

งบด าเนินการ (รหสับัญชี 5300000)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)
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1.2 ประเภทค่าเบ้ียประชุม (รหสับัญชี 5310200) จ านวน 5,000            บาท
(1) ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการ จ านวน 5,000              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล/ตรวจร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายของคณะกรรมการ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/
ส านักปลัด)

1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหสับัญชี 5310300)
จ านวน 40,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก ่ พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  และ

ส านักปลัด) 
1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) จ านวน 216,000         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้าน/เชา่ซ้ือบ้านให้กบัพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

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

รวม 1,764,000      บาท
2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100) จ านวน 619,000         บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี
(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 60,000            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 

(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)  

00111/ส านักปลัด)  

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

งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)  
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(5)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 500,000          บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ฯลฯ  (ปรากฏใน

(6) ค่าเบี้ยประกนั จ านวน 8,000              บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล  จ านวน  5  คัน  

ประกอบด้วย รถกระบะ 4 ประตู 2 คัน, รถดับเพลิง 1 คัน, รถบรรทุกน้ า 1 คัน และ รถกูภั้ย 1 คัน
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

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 985,000         บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1)   ค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล
จ านวน 300,000          บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาลเป็นการเพิ่ม

(2)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารสมาชกิสภาและบุคลากรของเทศบาล
จ านวน 30,000            บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารสมาชกิสภาและบุคลากรของเทศบาล 

(3)   ค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร จ านวน 50,000            บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมกบับุคลากรทั้งในหน่วยงานเทศบาลให้มีคุณธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

จริยธรรมที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 151

ประสิทธิภาพ ประสบการณ์ความรู้  ความสามารถให้กบับุคลากรและพฒันาองค์กร (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 151

เป็นการเพิ่มพนูความรู้  ความสามารถและเตรียมความพร้อมส าหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  (AEC)  กบั
บุคลากรและการพฒันาองค์กร  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 151
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(4)   ค่าใชจ้่ายตามโครงการค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิน่
จ านวน 500,000          บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิน่ (ปรากฏในแผนงาน

(5)   ค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรมเกีย่วกบักฎหมายเลือกต้ัง จ านวน 50,000            บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรมเกีย่วกบักฎหมายเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลและผู้บริหาร

(6)  ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 50,000            บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เชน่ ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเชา่ที่พกั  

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

2.4 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400) จ านวน 100,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

รวม 635,000         บาท
3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100) จ านวน 200,000         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ  เชน่ ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  ฟวิส์  เขม็ขดัรัด

ส านักปลัด)
3.3 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั (รหสับัญชี 5330300) จ านวน 50,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใชท้ าความสะอาดอปุกรณ์อืน่ ๆ  ที่นอน และ

งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)

คอมพวิเตอร์  เคร่ืองปร้ินเตอร์  เคร่ืองถา่ยเอกสาร  เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองปรับอากาศ รถน้ า รถดับเพลิง 

ท้องถิน่ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 153

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชน่  เคร่ืองเขยีน  แบบพมิพ ์ ส่ิงพมิพ ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ 

สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ สายไฟฟา้ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/

อปุกรณ์การนอน  ถว้ยชาม  ชอ้นส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  ฯลฯ  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

พระบรมฉายาลักษณ์  น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน วารสาร ฯลฯ เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงาน

รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ  เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)
3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

ค่าพาหนะเดินทางและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 00111/

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 152
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3.4 ประเภทวสัดุก่อสรา้ง (รหสับัญชี 5330600) จ านวน 200,000         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 ฯลฯ

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

3.7 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 5331100) จ านวน 20,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เชน่  แผ่นพบั  ใบปลิว  ป้ายไวนิล  ป้าย

ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวด า  ที่ได้จากการล้างอดัขยาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.8 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400) จ านวน 50,000           บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์ประปา มิเตอร์ไฟฟา้ และวัสดุอืน่ๆ ในการด าเนินการของเทศบาล 

รวม 606,000         บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหสับัญชี 5340100) จ านวน 420,000         บาท

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

4.2 ประเภทค่าน้ าประปา (รหสับัญชี 5340200) จ านวน 100,000         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
เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  00111/ส านักปลัด)

4.  หมวดค่าสาธารณปูโภค (รหสับัญชี 5340000)

งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

เลขหมายโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/

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

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)

เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)
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4.5 ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม (รหสับัญชี 5340500)
จ านวน 30,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ ค่าบริการ

จ านวน 302,500         บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 302,500         บาท

1.1  ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน (รหสับัญชี  5410100) จ านวน 269,700         บาท
(1) จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติฯ  จ านวน 200,000          บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติฯ พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 2 ซุ้ม 

ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 174

(2) จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟตุ พร้อมกระจก จ านวน 6,000              บาท
เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟตุ พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว ต้ังนอกบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 171

(3) จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟตุ พร้อมกระจก จ านวน 5,000              บาท
เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟตุ พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว ต้ังนอกบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 171

(4) จัดซ้ือเกา้อีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1,700              บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตามราคาท้องตลาด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 171

(5) จัดซ้ือพดัลมติดผนัง จ านวน 15,000            บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพดัลมติดผนัง จ านวน 10 ตัวๆละ 1,500 บาท ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 172

ทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) 

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  
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(6) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู
 จ านวน  42,000            บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู  จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 21,0000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกนิ 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกนั
5) เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ
ถอดล้างท าความสะอาดได้
- ชนิดติดผนัง      
6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 172-173
1.2 ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี  5411600) จ านวน 32,800           บาท

(1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)
จ านวน 1 ชดุ จ านวน 30,000            บาท

มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
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- มีหน่วยจัดเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- มีแป้นพมิพแ์ละเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย 
จัดซ้ือตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจ าปี  2560

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 175-176

(2) จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 2,800              บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซ้ือตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจ าปี  2560

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(2561-2564)  หน้า 177

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

งบรายจา่ยอ่ืน (รหสับัญชี 5500000)

และการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  และค่าใชจ้่ายอืน่ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี ้รวมทั้งการจ่ายเป็นค่าจ้าง
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งานวางแผนสถิติและวชิาการ (รหสับัญชี 00112) รวม 2,278,171 บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,705,176 บาท

รวม 1,705,176 บาท
จ านวน 1,430,280 บาท

จ านวน 170,400    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

สถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
จ านวน 104,496    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 63,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพเิศษต าแหน่งนิติกร จ านวน 1 อตัราๆ ละ 4,500 บาท/เดือน (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

รวม 558,095    บาท
รวม 93,000      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)

จ านวน 36,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้าน/เชา่ซ้ือบ้านให้กบัพนักงานเทศบาลสามัญซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

จ านวน 37,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

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

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(รหสับัญชี 5310100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (รหัสบัญชี  00110)

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

ที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง  และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน

1.3 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 

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
1.3 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) 
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รวม 376,000    บาท
จ านวน 266,000    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 216,000     บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

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

(1)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี
จ านวน 40,000       บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  (ปรากฏในแผนงาน

(2561-2564) หน้า 155
(2)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี จ านวน 30,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี/แผนพฒันาเพิ่มเติม รวมทั้งแผน

(2561-2564) หน้า154
(3)  ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 30,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พกั 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาล  และการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและ

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

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ถา่ยเอกสาร เขา้ปกแผนพฒันาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
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รวม 80,000      บาท
จ านวน 20,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ  เชน่  ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน ฯลฯ เป็นต้น

จ านวน 20,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เชน่  แผ่นพบั  ใบปลิว  ป้ายไวนิล 

งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
จ านวน 30,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

รวม 9,095       บาท
จ านวน 9,095       บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Sever) ในการเชา่พื้นที่เกบ็เว็บไซต์เทศบาลต าบล

จ านวน 14,900      บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 14,900      บาท

จ านวน 14,900      บาท
(1) จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 5,100        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ตู้ ต้ังนอกบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 181

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชน่ เคร่ืองเขยีน แบบพมิพ ์ส่ิงพมิพ ์ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ฯลฯ เป็นต้น 

3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี 5330200)

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

1.1  ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน (รหสับัญชี  5410100)

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

4.1 ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม(รหสับัญชี 5340500)

บ้านจั่น  บนอนิเตอร์เน็ต  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถติิและวิชาการ  00112/
กองวิชาการฯ)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  156

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

ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอดัขยาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

3.4 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400)

เคร่ืองพมิพ ์ หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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(2) จัดซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้ จ านวน 3,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้ จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,500 บาท


ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพฒันา
ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 181

(3) จัดซ้ือเกา้อีพ้นักพงิ แบบมีล้อ จ านวน 6,800        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อีพ้นักพงิ แบบมีล้อ จ านวน 4 ตัวๆ ละ 1,700 บาท ต้ังนอกบัญชรีาคา


มาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 181 
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งานบรหิารงานคลัง (รหสับัญชี 00113) รวม 3,322,960  บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,730,460  บาท

รวม 1,730,460  บาท
จ านวน 1,440,060  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน

จ านวน 170,400    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 108,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  อตัรา ๆละ 9,000 บาท/เดือน 
ต าแหน่ง  คนงานจัดเกบ็รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1.4 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 12,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อตัราๆ ละ 1,000 

บาท/เดือน  ต าแหน่ง  คนงานจัดเกบ็รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
00113/กองคลัง)

รวม 1,528,000  บาท
รวม 164,000    บาท

จ านวน 50,000      บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นต้น

(2561-2564) หน้า 158
1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหสับัญชี 5310300)

จ านวน 30,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงาน ลูกจ้างประจ าและ

00113/กองคลัง)
จ านวน 84,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้าน/เชา่ซ้ือบ้านให้กบัพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

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

4  อตัรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (รหัสบัญชี  00110)

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

ที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้  และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ฯลฯ  

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

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(รหสับัญชี 5310100)

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
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รวม 1,114,000  บาท
จ านวน 904,000    บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี
(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 60,000       บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กบับุคคล

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 806,000     บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ  (ปรากฏในแผน

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

(4) ค่าเบี้ยประกนั จ านวน 2,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์ที่ใชใ้นงาน

2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
(รหสับัญชี 5320300) จ านวน 160,000    บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) ค่าใชจ้่ายตามโครงการปรับปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน
จ านวน 30,000       บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือวัสดุแบบพมิพ ์ค่าถา่ยเอกสารอืน่ๆ ที่เกีย่วกบัการปรับปรุงขอ้มูล

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 160
(2) ค่าใชจ้่ายตามโครงการออกบริการจัดเกบ็ภาษนีอกสถานที่ จ านวน 10,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในโครงการออกบริการจัดเกบ็ภาษนีอกสถานที่ (ปรากฏในแผนงาน

(3) ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน  เจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 10,000       บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมให้แกเ่จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ให้มีความรู้  ความสามารถในการพฒันางาน  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
งานคลัง  00113/กองคลัง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  (2561-2564) หน้า 158

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 161

เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

แผนที่ภาษฯี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพฒันา

งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

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

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผน
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(4) ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชคีอมพวิเตอร์ (e-laas)
จ านวน 20,000       บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชคีอมพวิเตอร์ (e-laas)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  00113/กองคลัง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

(5) ค่าใชจ้่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเกบ็รายได้และแผนที่ภาษฯี
จ านวน 30,000       บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กบัผู้บริหาร  สมาชกิสภา 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานเกีย่วขอ้งกบัการจัดเกบ็รายได้ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 159

(6) ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 60,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน่  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเชา่ที่พกั  

00113/กองคลัง)
จ านวน 50,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่ 

รวม 230,000    บาท
จ านวน 70,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
จ านวน 30,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เชน่  ยางนอก  ยางใน  ฯลฯ  (ปรากฏใน

จ านวน 50,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใชใ้นกจิการ

จ านวน 30,000      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)

ป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอดัขยาย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน

(2561-2564) หน้า 159
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จ านวน 50,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

จ านวน 20,000      บาท
จ านวน 20,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ในการปฏิบัติงาน 

รวม 49,500      บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 49,500      บาท

1.1 ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน (รหสับัญชี 5410100) จ านวน 5,500       บาท
(1) จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 5,500         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้
มีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาด 2 บาน (มอก.)
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 184
1.2 ประเภทครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5410300) จ านวน 44,000      บาท

(1) จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ จ านวน 44,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ จ านวน 1 คัน
มีคุณลักษณะดังนี้
1)  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขัน้ต่ า
    (1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกนิ 5 ซีซี หรือขนาดเกนิกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกนิ 
        5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้
    (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอปุกรณ์และค่าจดทะเบียน
    (3) การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักมาตรฐานงบประมาณ  2560 (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 187 

ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

4.1 ประเภทค่าบรกิารไปรษณยี ์(รหสับัญชี 5340400)

3.5 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400)

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

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  
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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) โครงการอดุหนุนศูนย์ขอ้มูลขา่วสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อ าเภอเมืองอดุรธานี จ านวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้ เทศบาลต าบลบ้านตาด เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์
รวมขา่วสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ าเภอเมืองอดุรธานี  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 169
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย (รหสับัญชี 00123) รวม 4,323,520    บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,787,520    บาท

รวม 1,787,520    บาท
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 525,480       บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน

ส านักปลัด)
จ านวน 18,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

1.3 ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า (รหสับัญชี 5220500) จ านวน 644,040       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กบัลูกจ้างประจ า  พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จ านวน  3  อตัรา 

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 540,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  5  อตัราๆ ละ 9,000  บาท/เดือน  

ต าแหน่ง คนงานดับเพลิง 2 อตัรา, คนงานวิทยุ 1 อตัรา และคนงาน(ขบัรถดับเพลิง) 2 อตัรา (ปรากฏในแผนงาน

1.5 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 60,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  5  อตัรา ๆ ละ  1,000

บาท/เดือน ต าแหน่ง คนงานดับเพลิง 2 อตัรา, คนงานวิทยุ 1 อตัรา และคนงาน(ขบัรถดับเพลิง) 2 อตัรา 

รวม 1,586,000    บาท
รวม 96,000        บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหสับัญชี 5310300) 
จ านวน 20,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพ่นักงาน  ลูกจ้างประจ าและ

ฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  00123/ส านักปลัด)
จ านวน 36,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้าน/เชา่ซ้ือบ้านให้กบัพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

ที่ก าหนด ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

2 อตัรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (รหัสบัญชี  00120)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

การรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

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

พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัย

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) 

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)
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จ านวน 40,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

ส านักปลัด)
รวม 936,000       บาท

2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100) จ านวน 586,000       บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000         บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆให้กบับุคคล

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 576,000        บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ  (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)
2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ

(รหสับัญชี 5320300) จ านวน 200,000       บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร .และพนักงานเทศบาล
จ านวน 50,000         บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานสมาชกิ อปพร . เทศบาล


และระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 70
(2)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร. จ านวน 20,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร. ในการจัดกจิกรรมที่เกดิประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 70
(3)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการป้องกนัอบุัติเหตุจราจรบนท้องถนน จ านวน 60,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการป้องกนัอบุัติเหตุจราจรบนท้องถนน  โดยการอ านวยความ

ที่มีผู้ใชร้ถใชถ้นนเป็นจ านวนมาก (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 71

ปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใชร้ถ ใชถ้นน โดยการต้ังจุดตรวจ จุดบริการ ในชว่งเทศกาลต่าง ๆ  หรือในชว่ง

2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) 

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

ต าบลบ้านจั่นและผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

1.3 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) 

ก าหนด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/
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(4)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

จ านวน 30,000         บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เชน่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

และระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  72
(5)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการค่าตอบแทนสมาชกิ อปพร . จ านวน 20,000         บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนสมาชกิ อปพร.  ในการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์หรือนอกศูนย์  อปพร.  

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  71
(6)  ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เชน่  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเชา่ที่พกั  

ค่าพาหนะเดินทางและค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัย

จ านวน 150,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

รวม 554,000       บาท
จ านวน 200,000       บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี  5330200) จ านวน 20,000        บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ประเภทวัสดุไฟฟา้และวิทยุในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  เชน่

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

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

ระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  
3.4 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5330700) จ านวน 40,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เชน่  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  ป้ายเตือน  

ระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) 

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชน่ เคร่ืองเขยีน แบบพมิพ ์ส่ิงพมิพ ์ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ฯลฯ เป็นต้น 

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

3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  

อา่งล้างมือ, ท่อต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและ

เคร่ืองด่ืมและอปุกรณ์ในการซ้อม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  

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

ป้ายจราจร  กรวยจราจร ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและ
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3.5 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (รหสับัญชี 5330800) จ านวน 140,000       บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ที่ใชใ้นกจิการของเทศบาล ฯลฯ

 3.6 ประเภทวสัดุเครือ่งแต่งกาย (รหสับัญชี 5331200) จ านวน 40,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกายของสมาชกิ อปพร .และพนักงานดับเพลิง 

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

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

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด) 
3.8 ประเภทวสัดุเครือ่งดับเพลิง (รหสับัญชี 5331600) จ านวน 70,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  เชน่  สายส่งน้ า  ขอ้ต่อสาย

3.9 ประเภทวสัดุสนาม (รหสับัญชี 5331700) จ านวน 14,000        บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเปลสนามในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยพร้อมสายรัด เพื่อเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

00123/ส านักปลัด)

รวม 850,000       บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 850,000       บาท

1.1  ประเภทครภัุณฑ์การเกษตร (รหสับัญชี 5410400) จ านวน 30,000        บาท
(1) จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 20,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- เคร่ืองยนต์ดีเซล  ขนาดไม่ต่ ากว่า 9 แรงม้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิว้
- ปริมาณน้ าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที
- ส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟตุ
- อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าต้องมีครบชดุพร้อมอปุกรณ์ที่จะใชง้าน
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 
00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  190

หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)

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

จ านวน 1 ชดุ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  
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(2) จัดซ้ือปั้มแช ่ จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือปั้มแช ่ จ านวน 1 เคร่ือง  
มีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2 นิว้ 
- สามารถดูดน้ าไปที่ท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
- กระแสไฟฟา้ 220 โวลท์ 
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 
00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  191

1.2  ประเภทครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี 5410600) จ านวน 560,000       บาท
(1)  ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม)  จ านวน 500,000        บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม) เพื่อให้ครอบคลุมตามพื้นที่

จุดเส่ียงตามชมุชนต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เชน่ ชมุชนบ้านจั่น ,ชมุชนสัมพนัธ์สุข,ชมุชนดงเค็ง,ชมุชนยานเกราะ เป็นต้น 
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  188

(2)  จัดซ้ือเคร่ืองรับส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถอื 5 วัตต์ จ านวน 60,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถอื 5 วัตต์ จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 

12,000 บาท ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง แท่นชาร์ท แบตเตอร่ี 1 กอ้น เสายาง เหล็กพบั ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ส านักมาตรฐานงบประมาณ  2560  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  189

1.3 ประเภทครภัุณฑ์โรงงาน (รหสับัญชี 5411000) จ านวน 20,000        บาท
(1) จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 20,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาด 12 นิว้  
- ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30  ซีซี  
- เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน  แรงม้าไม่น้อยกว่า 2  แรงม้า
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 
00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  191
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1.4 ประเภทครภัุณฑ์เครือ่งดับเพลิง (รหสับัญชี 5411100) จ านวน 240,000       บาท
(1) จัดซ้ือชดุเคร่ืองหายใจชนิดถงัอดัอากาศ SCBA แบบผจญเพลิง  จ านวน 240,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชดุเคร่ืองหายใจชนิดถงัอดัอากาศ SCBA แบบผจญเพลิง จ านวน 2 ชดุๆละ 

120,000 บาท
ประกอบด้วย
1. หน้ากาก(Full Face Mask)                
2. ชดุสายสะพาย
3. ถงัอากาศ ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมพนัหุ้มเส้นใยคาร์บอนทั้งใบ บรรจุอากาศที่แรงดัน 
ไม่น้อยกว่า 300 บาร์ ขนาดถงัไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร ปริมาณอากาศ 2,040 ลิตร 
ใชห้ายใจไม่น้อยกว่า 45 นาที ที่อตัราหายใจ 40 ลิตร/ต่อนาที
4. มีชดุลดแรงดัน
5. มีชดุควบคุมแรงดัน
6. ระบบสัญญาณเตือนเมือ่อากาศในถงัเหลืออากาศน้อย
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 
00123/ส านักปลัด) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  193

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

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

ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอคัคีภัย 00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  164

งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5600000)
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งานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา (รหสับัญชี 00212) รวม 5,091,473  บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 2,294,760  บาท

รวม 2,294,760  บาท
จ านวน 1,912,200  บาท

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 1,081,320   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน 

(2) เงินเดือนขา้ราชการครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 830,880     บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแกข่า้ราชการครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อตัรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

จ านวน 60,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

การศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220700) จ านวน 274,560    บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 274,560     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ  จ านวน 2 อตัรา  (ปรากฏในแผนงาน

จ านวน 48,000      บาท
(1) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชัว่คราวให้แกพ่นักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 2 อตัราๆ ละ 

รวม 1,948,913  บาท
รวม 25,000      บาท

จ านวน 25,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของขา้ราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

รวม 1,227,000  บาท
จ านวน 565,000    บาท

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000       บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กบับุคคล

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

2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100)

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

แผนงานการศึกษา  (รหัสบัญชี  00210)

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

งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

3 อตัรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

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

งบด าเนินการ (รหสับัญชี 5300000)

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

ที่ก าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง และต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

1.4 ประเภทเงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800)

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

การศึกษา 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 652,000    บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

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

(2) โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 627,000     บาท
    (2.1) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ จ านวน 465,500     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ จ านวนนักเรียน 95 

งบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน"
    (2.2) ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 161,500     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อตัราคนละ  1,700  บาท/ปี  จ านวน  95  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา) "ทัง้น้ี จะเบิกจา่ยได้ต่อเมือ่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถ่ิน"

(3) โครงการจัดกจิกรรมเนือ่งในพธีิวันไหว้ครู จ านวน 5,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมเนือ่งในพธีิวันไหว้ครู ของครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กสังกดั

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

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 
2.2 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)

2.3 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

แผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

ค่าพาหนะเดินทางและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 
00212/กองการศึกษา) 

คนๆละ 20 บาท จ านวน 245 วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/

00212/กองการศึกษา)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 59

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 58  "ทัง้น้ี จะเบิกจา่ยได้ต่อเมือ่ได้รบัการจดัสรร

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 
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รวม 626,113    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 569,113    บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ จ านวน 182,039     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ  จ านวน 95 

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 58 "ทัง้น้ี จะเบิกจา่ยได้ต่อเมือ่ได้รบัการจดัสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน"

(2) ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน จ านวน 387,074     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล

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

-  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล  จ านวน 121  คน  เป็นเงิน 231,861  บาท
จ านวนนักเรียน 121 คนๆละ 7.37 บาท   จ านวน  260 วัน  เป็นเงิน 231,860.20  บาท
-  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (น าวัฒนาอปุถมัภ์)  จ านวน 81  คน  เป็นเงิน 155,213 บาท
จ านวนนักเรียน 81 คนๆละ 7.37 บาท   จ านวน  260 วัน  เป็นเงิน 155,212.20  บาท
"ทัง้น้ี จะเบิกจา่ยได้ต่อเมือ่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน "

3.4 ประเภทวสัดุการเกษตร (รหสับัญชี 5331000) จ านวน 20,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เชน่ ปุ๋ย สารเคมี เคร่ืองมือในงานเกษตร ฯลฯ

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

จ านวน 15,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ์

3.3 ประเภทค่าอาหารเสรมิ (นม) (รหสับัญชี 5330400)

คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 /

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

และประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

3.5 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 331100)

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

ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชน่ เคร่ืองเขยีน แบบพมิพ ์ส่ิงพมิพ ์ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ฯลฯ เป็นต้น 

3.2 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั (รหสับัญชี 5330300)

ผงซักฟอก  และอปุกรณ์อืน่ ๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียน
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รวม 70,800      บาท
จ านวน 30,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา้ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น  (ปรากฏในแผนงาน

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

จ านวน 16,800      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต รวมถงึอนิเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสาร

รวม 39,800      บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 39,800      บาท

จ านวน 39,800      บาท
(1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

จ านวน 1 ชดุ จ านวน 22,000       บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟกิ (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเกบ็ขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

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)

1.3  ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี  5411600)

อืน่ๆ  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

การศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
- มีแป้นพมิพแ์ละเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย
จัดซ้ือตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจ าปี  2560

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)  ตามแผนพฒันา
ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 196-197

(2) จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 2,800         บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซ้ือตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจ าปี  2560

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) ตามแผนพฒันา
ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 198

(3) จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)
จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 15,000       บาท

มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพร่์างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีชอ่งเชือ่มต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง หรือ สามารถใชง้านผ่านเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใชไ้ด้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
250 แผ่น 
จัดซ้ือตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจ าปี  2560

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)  ตามแผน
พฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 198-199
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รวม 808,000    บาท
1.  หมวดเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 5610000)  จ านวน 808,000    บาท

จ านวน 808,000    บาท
(1) อดุหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2  โรงเรียน

จ านวน 808,000     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอดุหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล

-  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล  จ านวน 121  คน  เป็นเงิน 484,000 บาท
จ านวนนักเรียน 121 คน ๆ ละ  20 บาท  จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 484,000  บาท
-  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (น าวัฒนาอปุถมัภ์)  จ านวน 81  คน  เป็นเงิน 324,000 บาท
จ านวนนักเรียน  81 คน ๆ ละ  20 บาท  จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 324,000  บาท
"ทัง้น้ี จะเบิกจา่ยได้ต่อเมือ่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน "

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 162

1.1 ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ (รหสับัญชี 5610200)

ต าบลบ้านจั่น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  00212)  ตามแผนพฒันา

งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี  5600000)
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งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (รหสับัญชี 00223) รวม 2,889,248   บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,705,008   บาท

รวม 1,705,008   บาท
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 1,171,920   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 302,688      บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 194,688       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 1 อตัรา (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 108,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อตัรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

ต าแหน่ง คนงานขบัรถยนต์ส่วนกลาง 1 อตัรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

1.4 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 12,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อตัราๆ ละ 1,000 บาท/

งานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

รวม 1,125,240   บาท
รวม 94,000        บาท

1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) จ านวน 84,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้าน/เชา่ซ้ือบ้านให้กบัพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

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

แผนงานสาธารณสุข  (รหัสบัญชี  00220)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)

3 อตัรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

ก าหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

งานสาธารณสุขอืน่  00223/กองสาธารณสุขฯ)

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

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

เดือน ต าแหน่ง คนงานขบัรถยนต์ส่วนกลาง 1 อตัรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
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รวม 946,240      บาท
2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100) จ านวน 236,000      บาท
     (1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กบับุคคล

     (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 216,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ
(รหสับัญชี 5320300) จ านวน 710,240      บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) ค่าใชจ้่ายตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร
จ านวน 30,000         บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร

(2) ค่าใชจ้่ายตามโครงการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 30,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆในโครงการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 141
(3) ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า จ านวน 30,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆในโครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 142
(4) ค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด

จ านวน 600,240       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 143
(5) ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พกั 

งานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  00223/กองสาธารณสุขฯ)

2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมหรือสัมมนา  กรณีที่มีค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  00223/กองสาธารณสุขฯ)

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 140

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  00223/กองสาธารณสุขฯ)
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รวม 85,000        บาท
3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100) จ านวน 15,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)
3.2 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์(รหสับัญชี 5330900) จ านวน 50,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใชป้ระกอบการรักษา เชน่ ยาส าหรับรักษาโรค

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอดัรูป-ขยายภาพ ฟล์ิม ม้วนวีดีโอ แผ่นพบั ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ฯลฯ

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

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

รวม 59,000        บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 59,000        บาท

1.1  ประเภทครภัุณฑ์การเกษตร (รหสับัญชี 5410400 ) จ านวน 59,000        บาท
(1) จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
1. ปริมาณการฉดีพน่น้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัว่โมง
2. ถงับรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3. ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(2561-2564) หน้า  201

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 00223/กองสาธารณสุขฯ)

3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชน่  เคร่ืองเขยีน  แบบพมิพ ์ ส่ิงพมิพ ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ เป็นต้น 

ส าลี  ผ้าพนัแผล  แถบตรวจน้ าตาลและไขมันในเลือด  เวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่  00223/กองสาธารณสุขฯ)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

เคร่ืองพมิพ ์ หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
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งานไฟฟ้าและถนน (รหสับัญชี 00242) รวม 5,357,987   บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 2,052,840   บาท

รวม 2,052,840   บาท
1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 1,300,440   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 540,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 5 อตัราๆละ 9,000 บาท/เดือน 

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)
1.4 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 60,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  5  อตัรา ๆ ละ 1,000 
บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

รวม 1,759,547   บาท
รวม 84,000        บาท

1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหสับัญชี 5310400) จ านวน 84,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด  

รวม 1,006,000   บาท
2.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร(รหสับัญชี 5320100) จ านวน 909,000      บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี
(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000         บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กบับุคคล

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

(3)  ค่าถา่ยเอกสาร  ค่าเย็บเล่มเขา้ปก จ านวน 10,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถา่ยเอกสาร ค่าเย็บเล่มเขา้ปกและค่าบริการอืน่ๆ (ปรากฏในแผนงานเคหะ

เคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

แผนงานเคหะและชุมชน  (รหัสบัญชี  00240)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)

4  อตัรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

และชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

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

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)
2.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  138

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน
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(4)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 756,000       บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างท าของ  จ้างเหมาค่าแรงในการด าเนินการของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)
(5) ค่าเบี้ยประกนั จ านวน 33,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ ได้แก ่รถกระเชา้ , รถเจซีบี, และ รถอืน่ๆ

(6) โครงการขดุลอกคลองระบายน้ า ถนนมิตรภาพ จ านวน 80,000         บาท
เพื่อขดุลอกคลองระบายน้ า  ก าจัดวัชพชื  ยาว  800  เมตร  บริเวณถนนมิตรภาพ  (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟา้และถนน  00242/กองชา่ง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี  (2561-2564) 
หน้า 144

2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
(รหสับัญชี 5320300) จ านวน 20,000        บาท

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

กองชา่ง)
2.3 ประเภทรายจา่ยค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)จ านวน 77,000        บาท

(1)  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 67,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

(2)  ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขา่วแต่ละชมุชนและเพิ่มจุดกระจายเสียง
หอกระจายขา่ว จ านวน 10,000         บาท

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขา่วแต่ละชมุชนและเพิ่มจุดกระจายเสียง
หอกระจายขา่ว  ฯลฯ  เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242 /กองชา่ง)  
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  138

รวม 669,547      บาท
3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน (รหสับัญชี 5330100) จ านวน 20,000        บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

3.2 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ(รหสับัญชี 5330200) จ านวน 100,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้  ปล๊ักไฟฟา้ ฯลฯ เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงาน

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/

เคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

3.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)
ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชน่ เคร่ืองเขยีน แบบพมิพ ์ ส่ิงพมิพ ์ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ เป็นต้น  
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3.3 ประเภทวสัดุก่อสรา้ง (รหสับัญชี 5330600) จ านวน 329,547      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

งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

จ านวน 1,095,600   บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 65,600        บาท

จ านวน 28,600        บาท
(1) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

จ านวน 28,600         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 28,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกนิ 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั
5) เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ
ถอดล้างท าความสะอาดได้
- ชนิดแขวน 
6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง) 

หัวเทียน ปะยาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  

1.1  ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน (รหสับัญชี 5410100)

เคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง) 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง)

เคร่ืองพมิพ ์ หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
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ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชมุชน  งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 204

จ านวน 37,000        บาท
(1) จัดซ้ือครุภัณฑ์สว่านโรตาร่ี จ านวน 11,000         บาท
เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์สว่านโรตาร่ี  จ านวน  1  อนั  
มีคุณลักษณะดังนี้
- อตัรากระแทก 0 - 4000 รอบต่อนาที
- เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 4 - 26 มม.
- ก าลังวัตต์ 800 วัตต์
ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 202

(2) จัดซ้ือเคร่ืองตัดถนนคอนกรีต เคร่ืองยนต์เบนซินขนาด 9 HP ขนาดใบตัด 14 - 16 นิว้ 
จ านวน 26,000         บาท

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดถนนคอนกรีต เคร่ืองยนต์เบนซินขนาด 9 HP ขนาดใบตัด 14 - 16 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตาม
ราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันา
ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 203
2.  หมวดค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง (รหสับัญชี 5420000)  จ านวน 1,030,000   บาท

2.1 ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณปูโภค (รหสับัญชี 5421000)  จ านวน 1,030,000   บาท
(1) โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กถนนมิตรเจริญ 

(เร่ิมจากส่ีแยกศาลาชมุชนสัมพนัธ์สุขถงึถนนราชสุดา ) (ขา้งขวา) จ านวน 660,000       บาท
เพื่อกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 260 ม. พร้อม

ฝาตะแกรงเหล็ก (ขา้งขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมุชน  งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 75

(2) โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอยมุลาลี ชมุชนสัมพนัธ์สุข จ านวน 370,000       บาท
เพื่อกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 148 ม. พร้อม


ฝาตะแกรงเหล็ก (ขา้งขวา)  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมุชน  งานไฟฟา้และถนน  00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 77

1.2 ประเภทครภัุณฑ์โรงงาน (รหสับัญชี 5411000)
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รวม 450,000      บาท
1.  หมวดเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 5610000)  จ านวน 450,000      บาท

จ านวน 250,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้ส านักงานการประปา เขต 7  จังหวัดอดุรธานี เพื่อการขยายเขต

บริการน้ าประปาในชมุชนศรีพฒันา ซอยบรรจงอทุิศ และชมุชนศรีประจักษ ์ซอย 14  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/กองชา่ง) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 165

จ านวน 200,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนให้การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองอดุรธานี เพื่อการขยายเขตไฟฟา้

สาธารณะในชมุชนศรีประจักษ ์ซอย 2 (ฝ่ังซ้าย)  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้และถนน 00242/
กองชา่ง)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 165

1.2  อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี  5600000)

1.1  อุดหนุนการขยายเขตประปา
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งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  (รหสับัญชี 00244) รวม 3,409,000    บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 360,000      บาท

รวม 360,000      บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220100) จ านวน 324,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3 อตัราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ)

1.2 ประเภทเงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานจา้ง (รหสับัญชี 5220800) จ านวน 36,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  3  อตัราๆ ละ 1,000 

บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ)

รวม 2,399,000    บาท
รวม 1,384,000    บาท

1.1 ประเภทรายจา่ยเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร (รหสับัญชี 5320100) จ านวน 1,234,000    บาท
(1) ค่าใชจ้่ายตามโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมีส่วนร่วมและน าขยะ

กลับมาใชป้ระโยชน์ จ านวน 40,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆตามโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมีส่วนร่วม

กองสาธารณสุขฯ)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 148
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,188,000     บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ฯลฯ

(3) ค่าเบี้ยประกนั จ านวน 6,000           บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าเบี้ยประกนัภัยรถบรรทุกขยะ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์

จ านวน 150,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ  เชน่  

รวม 1,015,000    บาท
2.1 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครวั (รหสับัญชี 5330300) จ านวน 485,000      บาท

(1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เชน่ ไม้กวาดและอปุกรณ์อืน่ ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ

แผนงานเคหะและชุมชน  (รหัสบัญชี  00240)

1. หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสับัญชี 5220000)

งบด าเนินการ (รหสับัญชี 5300000)
1.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

และน าขยะกลับมาใชป้ระโยชน์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/

2.  หมวดค่าวสัดุ (รหสับัญชี 5330000)

และชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

1.2 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
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(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  ฯลฯ 

จ านวน 100,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เชน่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรก หัวเทียน 

จ านวน 400,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเคร่ือง ค่าน้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

จ านวน 25,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ใบมีดเคร่ืองตัดหญ้า หน้ากาก ป้องกนัแกส๊พษิ ฯลฯ 

รวม 650,000      บาท
1.  หมวดเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5610000)  จ านวน 650,000      บาท

1.1  ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (รหสับัญชี 5610100)
จ านวน 650,000      บาท

(1)  โครงการอดุหนุนเทศบาลนครอดุรธานี ในการก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะติดเชือ้
ในชมุชน จ านวน 650,000        บาท

เพื่อจ่ายในการอดุหนุนเทศบาลนครอดุรธานี ในการก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะติดเชือ้
ในชมุชน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า  168

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
2.5 ประเภทวสัดุการเกษตร (รหสับัญชี 5331000)

งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5600000)

ปะยาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
2.4 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (รหสับัญชี 5330800)

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 148

2.3 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5330700)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
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งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหสับัญชี 00252) รวม 2,632,180  บาท
งบบุคลากร  (รหสับัญชี 5200000) รวม 1,300,080  บาท

รวม 1,300,080  บาท
จ านวน 995,760     บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกพ่นักงานเทศบาล  จ านวน

กองสวัสดิการสังคม)
จ านวน 60,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนพเิศษแกพ่นักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

จ านวน 244,320     บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กบัลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อตัรา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

รวม 1,290,000  บาท
รวม 50,000      บาท

จ านวน 50,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

กองสวัสดิการสังคม)
รวม 1,067,000  บาท

จ านวน 477,000     บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

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

(2)  ค่าเชา่ที่ราชพสัดุ จ านวน 20,000       บาท
เพื่อเป็นค่าเชา่ที่ราชพสัดุให้กบัที่ดินจังหวัดอดุรธานี  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

(3)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 432,000      บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

ก าหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/

1.3 ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจ า (รหสับัญชี 5220500)

1.2 ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (รหสับัญชี 5220300)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (รหัสบัญชี  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 หัวหน้าฝ่ายพฒันาชมุชน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

1.1 ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหสับัญชี 5310500) 

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

สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

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

ที่ได้รับค าส่ังให้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงาน
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(4) ค่าเบี้ยประกนั จ านวน 5,000         บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ส่วนกลาง  (ปรากฏในแผนงาน

2.2 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
(รหสับัญชี 5320300)  จ านวน 550,000     บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) ค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมกลุ่มสตรี กลุ่มอาชพี และกลุ่มผู้สูงอายุ
จ านวน 400,000      บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมกลุ่มสตรี กลุ่มอาชพีและ

00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 57
(2) ค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสริมอาชพีระยะส้ัน(การท าขนมมงคล) จ านวน 30,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดอบรมอาชพีตามโครงการส่งเสริมอาชพีระยะส้ัน (การท าขนมมงคล) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปีท้องถิน่ส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 57

(3) ค่าใชจ้่ายตามโครงการเยาวชนเขม้แขง็(กจิกรรมปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร )
จ านวน 30,000       บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการเยาวชนเขม้แขง็ (กจิกรรมปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร ) 

กองสวัสดิการสังคม)  ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 60
(4) ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จ านวน 20,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

(2561-2564) หน้า 61
(5) ค่าใชจ้่ายตามโครงการพฒันาคุณภาพชวิีตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านจั่น

จ านวน 30,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการพฒันาคุณภาพชวิีตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏใน

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 61
(6) ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดเกบ็ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานของเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพฒันา

จ านวน 10,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดเกบ็ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานของเทศบาล  เพื่อจัดท าแผน

กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 62

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)  

พฒันา  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/

ให้กบักลุ่มสตรี  กลุ่มอาชพีและประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

กลุ่มผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 

สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน  00252/กองสวัสดิการสังคม)
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(7) ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดท าแผนแม่บทชมุชน จ านวน 10,000       บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดท าแผนแม่บทชมุชน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

(2561-2564) หน้า 62
(8)  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)  

รวม 173,000     บาท
จ านวน 20,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชง้าน

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/
กองสวัสดิการสังคม)  

จ านวน 55,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เชน่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรก 

กองสวัสดิการสังคม)  
จ านวน 80,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเคร่ือง ค่าน้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความ

จ านวน 3,000        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เชน่  แผ่นพบั  ใบปลิว  ป้ายไวนิล  

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
จ านวน 15,000      บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

3.3 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ (รหสับัญชี 5330800)

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชน่ เคร่ืองเขยีน แบบพมิพ ์ส่ิงพมิพ ์ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพมิพ ์ฯลฯ เป็นต้น 

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

เขม้แขง็ของชมุชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)  

3.5 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี 5331400)

เคร่ืองพมิพ ์ หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็

3.4 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่(รหสับัญชี 5331100)

ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/

ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

และสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)  
2.3 ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม (รหสับัญชี 5320400)

3.2 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับัญชี 5330700)

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

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริม

ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอดัขยาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็
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จ านวน 42,100      บาท
1.  หมวดค่าครภัุณฑ์ (รหสับัญชี 5410000)  จ านวน 42,100      บาท

1.1 ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน (รหสับัญชี 5410100) จ านวน 30,100      บาท
(1) จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 5,500         บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้
มีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาด 2 บาน (มอก.)
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม
ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนงาน

สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) 
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 207

(2) จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 10,200       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,100 

บาท ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/
กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 207 

(3) จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟตุ พร้อมกระจก จ านวน 6,000         บาท
เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟตุ พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว ต้ังนอกบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) 
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 207 

(4) จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟตุ พร้อมกระจก จ านวน 5,000         บาท
เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟตุ พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว ต้ังนอกบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564)  หน้า 208

(5) จัดซ้ือเกา้อีน้วม จ านวน 3,400         บาท
เพื่อจัดซ้ือเกา้อีน้วม จ านวน 2 ตัวๆละ 1,700 บาท ต้ังนอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

เนือ่งจากไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยต้ังตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 
(2561-2564) หน้า 208

งบลงทนุ (รหสับัญชี 5400000)  
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จ านวน 12,000      บาท
(1) จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง

จ านวน 12,000       บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมัติได้ 
- มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ชอ่ง 
- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง หรือ สามารถใชง้านผ่านเครือขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใชไ้ด้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
250 แผ่น 
จัดซ้ือตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประจ าปี  2560

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 00252/
กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 208-209

1.2  ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์(รหสับัญชี  5411600)
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งานกีฬาและนันทนาการ (รหสับัญชี 00262) รวม 235,000     บาท
รวม 235,000     บาท
รวม 235,000     บาท

1.1 ประเภทรายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
(รหสับัญชี 5320300)  จ านวน 235,000     บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยดังน้ี

(1) ค่าใชจ้่ายตามโครงการแขง่ขนักฬีาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด
จ านวน 150,000      บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการแขง่ขนักฬีาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด ในการจัดแขง่ขนั

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 64
(2) ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดกจิกรรมกฬีาชมุชนสัมพนัธ์ จ านวน 50,000        บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดกจิกรรมกฬีาชมุชนสัมพนัธ์ (ปรากฏในแผนงานศาสนา

(2561-2564) หน้า 65
(3) ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดงานแขง่ขนักฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ์

จ านวน 5,000          บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดงานแขง่ขนักฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ์  ในการจัดกจิกรรม

กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 65
(4) ค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดกจิกรรมเนือ่งในวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 30,000        บาท
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัดกจิกรรมเนือ่งในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกจิกรรมงานวันเด็ก  

นันทนาการ 00262/กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 64
ให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า (ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (รหัสบัญชี 00260)

งบด าเนินการ (รหสับัญชี  5300000)
1.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ 00262/กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี 

กฬีาสีให้กบัเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ 00262/

ฟตุบอลประชาชน (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ 00262/
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งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (รหสับัญชี 00263) รวม 190,000 บาท
รวม 170,000 บาท
รวม 170,000 บาท

1.1 ประเภทรายจา่ยเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ (รหสับัญชี 5320200)จ านวน 170,000 บาท
(1)  งานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงานเพณีวันลอยกระทง ที่ทางเทศบาลจัดขึน้ประจ าปี (ปรากฏใน

พฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63
(2)  งานประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 20,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ที่ทางเทศบาลจัดขึน้ประจ าปี 

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63 
(3)  งานงานประเพณีวันเขา้พรรษา  จ านวน 30,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงานประเพณีวันเขา้พรรษา  ที่ทางเทศบาลจัดขึน้ ฯลฯ  (ปรากฏใน

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63 
(4)  งานวันปิยมหาราช จ านวน 5,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงานวันปิยมหาราช  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(5)  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชนิี จ านวน 5,000      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชนิี  (ปรากฏในแผนงาน

ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63 
     (6)  ค่าใชจ้่ายการจัดท าป้ายขบวนแห่ จ านวน 10,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าป้ายขบวนแห่งานประจ าปีทุ่งศรีเมือง  (ปรากฏในแผนงาน

รวม 20,000   บาท
1.  หมวดเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5610000)  จ านวน 20,000   บาท

1.1  ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ (รหสับัญชี 5610200) จ านวน 20,000   บาท
(1)  เงินอดุหนุนงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง จ านวน 20,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง  ให้ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองอดุรธานี 

ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 163 
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/กองการศึกษา) 

งบเงนิอุดหนุน (รหสับัญชี 5600000)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 63 

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/กองการศึกษา)  ตามแผนพฒันา

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพฒันา
ท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 163 

งบด าเนินการ (รหสับัญชี  5300000)
1.  หมวดค่าใช้สอย (รหสับัญชี 5320000)

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263 /กองการศึกษา) 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263/กองการศึกษา)  

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 00263 /กองการศึกษา) ตามแผน
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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 10,957,961  บาท
งานงบกลาง (รหสับัญชี 00411) รวม 10,957,961  บาท
1. งบกลาง (รหสับัญชี 5100000) รวม 10,297,961  บาท

1.1 ประเภทค่าช าระหน้ีเงนิต้น (รหสับัญชี 5110100) จ านวน 1,709,103   บาท
(1)  ช าระเงินกู ้กสท. กูเ้พื่อซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าและรถยนต์บรรทุกขยะ

จ านวน 375,103       บาท
เพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกู ้กสท.  สัญญาเลขที่  593/4/2552  ลงวันที่  31 ตุลาคม 2551  ใน

ปีงบประมาณ  2561  เป็นการจ่ายงวดที่  9  แยกเป็นต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย  จ านวน  183,652.54  บาท 
ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย  จ านวน  191,450.10  บาท  รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน  375,102.64  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  2561  เป็นการจ่ายงวดที่  8  แยกเป็นเงินต้น  จ านวน  1,334,000  บาท  (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

1.2 ประเภทค่าช าระดอกเบ้ีย (รหสับัญชี 5110200) จ านวน 411,185      บาท
(1)  ช าระดอกเบี้ยเงินกู ้กสท. กูเ้พื่อซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าและรถยนต์บรรทุกขยะ

จ านวน 11,185         บาท
เพื่อจ่ายช าระดอกเบี้ยหนีเ้งินกู ้ กสท.  สัญญาเลขที่  593/4/2552  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 

ในปีงบประมาณ 2561  เป็นการจ่ายงวดที่ 9 ดอกเบี้ย  จ านวน 11,184.44 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

(2)  ช าระดอกเบี้ยเงินกู ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อกอ่สร้างรางระบายน้ าในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านจั่น จ านวน 400,000       บาท

เพื่อจ่ายช าระดอกเบี้ยหนีเ้งินกู ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สัญญาลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2553 ในปีงบประมาณ 2561 เป็นการจ่ายงวดที่ 8 ดอกเบี้ย จ านวน 400,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

1.3 ประเภทเงนิสมทบกองทนุประกันสังคม (รหสับัญชี 5110300) จ านวน 139,863      บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนักงานจ้างร้อยละ  5  ของเงินค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)
1.4 ประเภทเบ้ียยงัชีพผู้สูงอาย ุ(รหสับัญชี 5110700) จ านวน 6,044,400   บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 66-67

แผนงานงบกลาง  (รหัสบัญชี  00410)
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1.5 ประเภทเบ้ียยงัชีพคนพิการ (รหสับัญชี 5110800) จ านวน 1,584,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้พกิารในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 68
1.6 ประเภทเบ้ียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหสับัญชี 5110900) จ านวน 36,000       บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส์  หรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) 
ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 69

1.7 ประเภทส ารองจา่ย (รหสับัญชี 5111000) จ านวน 200,000      บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเป็นรีบด่วนที่ต้องจ่ายเงินในกจิการต่างๆ ในหน้าที่ของเทศบาล  

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด) 
1.8 ประเภทรายจา่ยตามข้อผูกพัน (รหสับัญชี 5111100) จ านวน 173,410      บาท
ดังน้ี

(1)  อดุหนุนส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 110,000       บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบประกนัสุขภาพในระดับท้องถิน่เป็นเงินสมทบเขา้กองทุนประกนั

สุขภาพเทศบาลของส านักหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/
กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี (2561-2564) หน้า 167

(2)  เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จ านวน 63,410         บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบให้แกส่มาคมสันนิบาตใชจ้่ายในกจิการของสมาคม ร้อยละ 1/6 ของ

รายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมา จ านวนเงิน 63,409.02 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
00411/ส านักปลัด)

การค านวณค่าบ ารงุรอ้ยละเศษหน่ึงส่วนหก  ค านวณได้ดังน้ี
เงิน 100 บาท ต้องน าส่งค่าบ ารุง 1/6 บาท = 1/6X1/100    
ดังนัน้  อตัราร้อยละเศษหนึง่ส่วนหก                              
ค านวณโดย
รายรับจริงงบประมาณ พ.ศ. 2559
หกั  เงินอดุหนุนทั่วไป,เงินอดุหนุนตามวัตถปุระสงค์
คงเหลือ
ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 37,969,471.51 x 0.00167

2. บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 660,000      บาท
2.1 เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) (รหสับัญชี 5120100)

จ านวน 660,000      บาท
โดยค านวณต้ังจ่ายในอตัราร้อยละ  2  ของรายได้  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  แต่ไม่รวม

รายได้จากพนัธบัตรเงินกู ้ เงินที่มีผู้อทุิศให้และเงินอดุหนุนเฉพาะกจิการนีพ้เิศษ  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

63,409.02               

=   0.00167  บาท
=   0.00167  บาท

54,778,297.51         
16,808,826.00         
37,969,471.51         


