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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ของ 

เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน 

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านจั่น

บัดนี้  ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย       
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านจั่นอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านจั่นจึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1.  สถานะการคลัง
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลบ้านจั่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน จ านวน 51,887,334.59   บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 46,051,567.00   บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,755,990.01   บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย    จ านวน -                 บาท
จ านวน    -     โครงการ
1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน              จ านวน -                 บาท
จ านวน    -     โครงการ

    1.2 เงินกู้คงค้าง 8,715,548.83     บาท
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561

(1) รายรับจริงทัง้สิ้น จ านวน 56,742,452.78  บาท 

    หมวดภาษีอากร จ านวน 4,802,243.72     บาท
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 352,669.00       บาท
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 340,091.98       บาท
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 30,244.00         บาท
    หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 33,572,579.08   บาท
    หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 17,644,625.00   บาท

เทศบาลต าบลบ้านจั่น
อ าเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกอบด้วย
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(2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน -                 บาท
(3) รายจ่ายจริง                           จ านวน 44,555,668.21  บาท

     งบกลาง จ านวน 10,083,571.92   บาท
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) จ านวน 16,825,907.00   บาท
     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) จ านวน 14,682,523.17   บาท
     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) จ านวน 1,906,080.00     บาท
     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) จ านวน -                 บาท
     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จ านวน 1,057,586.12     บาท
(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน -                 บาท
(5) มกีารจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ จ านวน 2,832,000.00    บาท

ประกอบด้วย
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2.1 รายรับ  

รายรับจริง ประมาณการ  ประมาณการ  

ปี  2561 ปี   2562 ปี  2563

รายไดจ้ัดเก็บเอง

    1. หมวดภาษีอากร 4,802,243.72     4,000,000.00     4,500,000.00     

    2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 352,669.00       412,000.00       386,000.00       

    3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 340,091.98       120,000.00       200,000.00       

    4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,244.00         20,000.00         29,000.00         

    รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 5,525,248.70    4,552,000.00    5,115,000.00    

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล

    1. หมวดภาษีจัดสรร 33,572,579.08   31,448,000.00   32,885,000.00   

    รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 33,572,579.08  31,448,000.00  32,885,000.00  

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล

    1. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

       1.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป 17,644,625.00   19,000,000.00   19,000,000.00   

    รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล 17,644,625.00  19,000,000.00  19,000,000.00  

รวม 56,742,452.78  55,000,000.00  57,000,000.00  

รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบ้านจั่น

อ าเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
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2.2  รายจ่าย

รายจ่ายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

จ่ายจากงบประมาณ

     งบกลาง 10,083,571.92   11,651,590.00   13,157,758.00   

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและ 16,825,907.00   20,473,955.00   21,760,048.00   

ค่าจ้างชั่วคราว)

     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,682,523.17   15,822,855.00   15,197,494.00   

และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 1,906,080.00     4,041,600.00     5,745,700.00     

     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -                 30,000.00         15,000.00         

     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,057,586.12     1,180,000.00     1,124,000.00     

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,555,668.21  53,200,000.00  57,000,000.00  

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบ้านจั่น

อ าเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

รายจ่าย
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ดา้น ยอดรวม

ดา้นบริหารงานทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16,697,368                         

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,416,980                           

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,538,072                           

แผนงานสาธารณสุข 3,381,682                           

แผนงานเคหะและชุมชน 12,390,080                         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,203,060                           

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 215,000                             

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 13,157,758                         

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 57,000,000                        

บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อ าเภอเมอืงอุดรธานี    จังหวัดอุดรธานี
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ที่ ชื่อโครงการ/รายการ งบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน ค าชี้แจง
รับผิดชอบ หน้า

1 เงินเดือน 6,116,880    บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 67,79,
กองคลัง 85

596,400       การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 92
1,444,320    การศึกษา กองการศึกษา 104
1,219,440    สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 111
1,288,080    เคหะและชุมชน กองช่าง 118
1,114,800    สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 131

2 เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน 111,396       บริหารงานทัว่ไป กองวิชาการฯ, กองคลัง 79,85
3 เงินประจ าต าแหน่งต่างๆ 813,600       บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 67,79,

กองคลัง 85
18,000        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 92
60,000        การศึกษา กองการศึกษา 104

194,400       สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 111
152,400       เคหะและชุมชน กองช่าง 118
60,000        สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 131

4 เงินวิทยฐานะ 126,700       การศึกษา กองการศึกษา 104
5 ค่าจ้างประจ า 298,200       บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด 68

714,480       การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 92
275,760       สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 131

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 756,000       บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 68,79,
กองคลัง 85

760,800       การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 92
139,680       การศึกษา กองการศึกษา 104
318,792       สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 111

1,002,000    เคหะและชุมชน กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ 118,129
108,000       สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 131

7 เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง 84,000        บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 68,79,
กองคลัง 85

96,000        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 92
24,000        การศึกษา กองการศึกษา 104

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ก.  ค่าใชจ้่ายในการบริหารบุคลากร (ทีต้ั่งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
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ที่ ชื่อโครงการ/รายการ งบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน ค าชี้แจง
รับผิดชอบ หน้า

12,000        สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 111
120,000       เคหะและชุมชน กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ 118,129
12,000        สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 131

8 ค่าเช่าบ้าน 417,600       บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 68,80
กองคลัง 85

48,000        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 93
60,000        การศึกษา กองการศึกษา 104
72,000        เคหะและชุมชน กองช่าง 118

9 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 129,000       บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด,กองวิชาการฯ, 69,80,
กองคลัง 85

40,000        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัด 93
5,800          การศึกษา กองการศึกษา 105

10,000        สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 112
9,600          เคหะและชุมชน กองช่าง 119

10,000        สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 131
10 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 760,000       งบกลาง ส านักปลัด 66
11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 171,664       งบกลาง ส านักปลัด 65
12 เงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) 300,000       บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด 68

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 20,071,792  คิดเป็นร้อยละ 35.78                    

หมายเหตุ   1.  ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป  จ านวน  57,000,000  บาท 
              2.  ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป  จ านวน  57,000,000  บาท 
              3.  ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไม่รวมเงินอุดหนุนทัว่ไปทีรั่ฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย
                  (เงินเดือนครูและค่าการศึกษาบุตร 898,600 บาท) จ านวน 56,101,400  บาท 
                  ร้อยละ  40  =  22,440,560 บาท
              4.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร  ปี พ.ศ. 2563  จ านวน  20,071,792  บาท  
                  คิดเป็นร้อยละ 35.78  ของรายจ่ายทีต้ั่งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป
                  =                                       = 35.78%

      

ลงชื่อ

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านจั่น
( นางสาวสุลักษณ์คณา  ปลัดกอง )

สุลักษณ์คณา  ปลัดกอง

ขอรับรองว่าถูกตอ้ง

(20,071,792 𝑥 100)

56,101,400



 

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัต ิ

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลต าบลบ้านจ่ัน 

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งาน งานบริหารทัว่ไป งานวางแผนสถิติ งานบริหารงานคลัง รวม

งบ และวิชาการ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320              -                          -                  2,848,320    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,308,840              1,988,976            1,882,260         8,180,076    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 665,600                102,000              274,000            1,041,600    
ค่าใช้สอย 1,227,800              288,000              1,067,000         2,582,800    
ค่าวัสดุ 246,277                70,000                125,000            441,277       
ค่าสาธารณูปโภค 606,000                9,095                 4,000               619,095       

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 337,300                24,000                92,900             454,200       
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 500,000                -                    500,000       

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น 15,000                  -                    -                  15,000        

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน 15,000                  -                    -                  15,000        

รวม 10,770,137           2,482,071           3,445,160        16,697,368  

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

อ าเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

งบ และระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                            -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,185,680              2,185,680    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 98,000                  98,000        
ค่าใช้สอย 662,000                662,000       
ค่าวัสดุ 215,000                215,000       
ค่าสาธารณูปโภค -                      -             

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 156,300                156,300       
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                      -             

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น -                      -             

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน 100,000                100,000       

รวม 3,416,980             3,416,980   

รวม
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แผนงานการศึกษา
งาน งานระดบัก่อนวัยเรียน รวม

งบ และประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                      -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,668,300              2,668,300    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 90,800                  90,800        
ค่าใช้สอย 1,263,400              1,263,400    
ค่าวัสดุ 640,872                640,872       
ค่าสาธารณูปโภค 69,000                  69,000        

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 21,700                  21,700        
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                      -             

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น -                      -             

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน 784,000                784,000       

รวม 5,538,072             5,538,072   
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข

งบ และงานสาธารณสุขอ่ืน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                      -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,744,632              1,744,632    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 154,000                154,000       
ค่าใช้สอย 1,381,050              1,381,050    
ค่าวัสดุ 80,000                  80,000        
ค่าสาธารณูปโภค -                      -             

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 22,000                  22,000        
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -             

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น -             

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน -             

รวม 3,381,682             3,381,682   

รวม
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แผนงานเคหะและชมุชน
งาน งานไฟฟ้าและถนน งานก าจัดขยะมลูฝอย

งบ และสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                      -                    -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,962,480              600,000              2,562,480    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 181,600                -                    181,600       
ค่าใช้สอย 1,397,000              2,416,000            3,813,000    
ค่าวัสดุ 490,000                560,000              1,050,000    
ค่าสาธารณูปโภค -                      -             

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 141,000                -                    141,000       
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 4,442,000              -                    4,442,000    

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น -                      -                    -             

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน 200,000                -                    200,000       

รวม 8,814,080             3,576,000           12,390,080  

รวม



13

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งาน งานส่งเสริม

และสนับสนุน
งบ ความเขม้แขง็ชมุชน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -                      -             
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,570,560              1,570,560    

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน 10,000                  10,000        
ค่าใช้สอย 476,000                476,000       
ค่าวัสดุ 138,000                138,000       
ค่าสาธารณูปโภค -                      -             

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ 8,500                   8,500          
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                      -             

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น -                      -             

งบเงินอุดหนุน -                      
เงินอุดหนุน -             

รวม 2,203,060             2,203,060   

รวม
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แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ
งาน งานกีฬาและ งานศาสนาและ

งบ นันทนาการ วัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบบุคลากร

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

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน -                      -                    -             
ค่าใช้สอย 30,000                  160,000              190,000       
ค่าวัสดุ -                      -                    -             
ค่าสาธารณูปโภค -                      -                    -             

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ -                      -                    -             
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                      -                    -             

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น -                      -                    -             

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน -                      25,000                25,000        

รวม 30,000                 185,000             215,000      

รวม
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งบกลาง
งาน งานงบกลาง

งบ
งบกลาง
ค่าช าระหนี้เงินต้น 1,334,000              1,334,000    
ค่าช าระดอกเบีย้ 300,000                300,000       
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 171,664                171,664       
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 8,329,200              8,329,200    
เบีย้ยังชีพผู้พิการ 1,929,600              1,929,600    
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000                  48,000        
ส ารองจ่าย 100,000                100,000       
รายจ่ายตามข้อผู้พัน 185,294                185,294       
บ าเหน็จ/บ านาญ 760,000                760,000       

รวม 13,157,758           13,157,758  

รวม
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โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความใน    

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติ

ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านจั่น และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 57,000,000 บาท  

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป     

เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน  57,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม

ดา้นบริหารงานทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16,697,368                  บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,416,980                    บาท

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงงานการศึกษา 5,538,072                    บาท

แผนงานสาธารณสุข 3,381,682                    บาท

แผนงานเคหะและชุมชน 12,390,080                  บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,203,060                    บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 215,000                      บาท

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 13,157,758                  บาท

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 57,000,000                 บาท

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อ าเภอเมอืงอุดรธานี    จังหวัดอุดรธานี  
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ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรี  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี  มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงชื่อ)           สมเพชร  ภักดวีิเศษ

เห็นชอบ

วัชรินทร์  สุตลาวดี

(นายวัชรินทร์  สุตลาวดี)

นายอ าเภอเมืองอุดรธานี  ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

(นายสมเพชร  ภักดีวิเศษ)

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านจั่น

ประกาศ   ณ  วันที ่ 9  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2562



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

1.  หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 1,941,931.63     1,721,470.87     1,988,703.92     1,700,000.00     -100.00% -                 
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 96,002.74         88,712.90         109,291.80       60,000.00         -100.00% -                 
1.3 ภาษีป้าย 2,627,255.00     2,279,928.00     2,704,248.00     2,240,000.00     7.14% 2,400,000.00     
1.4 ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง -                 -                  -                 -                 100.00% 2,100,000.00     

รวมหมวดภาษีอากร 4,665,189.37    4,090,111.77    4,802,243.72    4,000,000.00    12.50% 4,500,000.00    
2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 87,320.00         10,923.00         12,302.00         20,000.00         -35.00% 13,000.00         
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 213,500.00       221,620.00       221,960.00       250,000.00       0.00% 250,000.00       
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ 16,500.00         12,700.00         11,300.00         10,000.00         10.00% 11,000.00         

แจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  6,420.00          6,420.00           5,490.00          6,000.00          0.00% 6,000.00          
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,820.00          1,790.00           2,090.00          2,000.00          -25.00% 1,500.00          
2.6 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น  2,380.00          6,380.00           4,160.00          5,000.00          0.00% 5,000.00          
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา 77,834.00         102,743.00       5,702.00          10,000.00         -40.00% 6,000.00          

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

อ าเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
รายรับจริง
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

ประมาณการรายรับจริง

2.8 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือ -                 5,000.00           -                 5,000.00          0.00% 5,000.00          
มูลฝอย

2.9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ 96,000.00         88,500.00         74,300.00         80,000.00         -7.50% 74,000.00         
ทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2.10 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 5,700.00          8,700.00           13,700.00         20,000.00         -35.00% 13,000.00         
หรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด 
ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,086.00          2,600.00           980.00             3,000.00          -66.67% 1,000.00          
2.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ 320.00             215.00             685.00             1,000.00          -50.00% 500.00             

เคร่ืองขยายเสียง
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 509,880.00      467,591.00      352,669.00      412,000.00      -6.31% 386,000.00      

3.  หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
3.1 ดอกเบีย้ 143,103.23       202,050.86       340,091.98       120,000.00       66.67% 200,000.00       

- ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 123,946.85       176,397.81       340,091.98       100,000.00       100.00% 200,000.00       
- ดอกเบีย้เงินฝาก ก.ส.ท 19,156.38         25,653.05         -                 20,000.00         -100.00% -                 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 143,103.23      202,050.86      340,091.98      120,000.00      66.67% 200,000.00      
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

ประมาณการรายรับจริง

4.  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
4.1 ค่าขายแบบแปลน 72,000.00         33,500.00         9,100.00          10,000.00         -10.00% 9,000.00          
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 66,772.40         32,777.00         21,144.00         10,000.00         100.00% 20,000.00         

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 138,772.40      66,277.00        30,244.00        20,000.00        45.00% 29,000.00        
5.  หมวดภาษีจัดสรร

5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 614,332.33       435,993.34       494,840.79       428,000.00       -6.54% 400,000.00       
5.2 ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 16,289,231.04   16,680,457.37   17,087,704.82   16,800,000.00   1.19% 17,000,000.00   
5.3 ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 2,748,558.26     2,684,721.36     2,843,676.61     2,700,000.00     3.70% 2,800,000.00     
5.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 101,935.77       97,817.38         95,071.89         100,000.00       -5.00% 95,000.00         
5.5 ภาษีสุรา  1,401,201.99     1,413,246.71     -                 -                 - -                 
5.6 ภาษีสรรพสามิต 3,017,430.79     3,408,299.67     5,394,297.66     3,800,000.00     32.89% 5,050,000.00     
5.7 ค่าภาคหลวงแร่ 41,612.18         51,485.37         41,396.27         40,000.00         0.00% 40,000.00         
5.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม        214,827.15       184,893.61       124,771.04       180,000.00       -44.44% 100,000.00       
5.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 8,083,397.00     9,209,786.00     7,490,820.00     7,400,000.00     0.00% 7,400,000.00     

ตามประมวลกฎหมายทีดิ่น
รวมหมวดภาษีจัดสรร 32,512,526.51  34,166,700.81  33,572,579.08  31,448,000.00  4.57% 32,885,000.00  
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

ประมาณการรายรับจริง

6.  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 16,808,826.00  17,049,450.00  17,644,625.00  19,000,000.00  0.00% 19,000,000.00  
6.1 เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 7,692,744.00     7,973,289.00     7,745,581.00     -                 - -                 

และภารกิจถ่ายโอน
6.2 อาหารเสริม (นม) 542,287.00       540,851.00       567,334.00       -                 - -                 
6.3 อาหารกลางวัน 1,210,320.00     1,210,900.00     1,246,100.00     -                 - -                 
6.4 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00         42,000.00         36,000.00         -                 - -                 
6.5 เบีย้ยังชีพคนชรา 5,215,500.00     5,179,200.00     5,521,900.00     -                 - -                 
6.6 เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,192,000.00     1,228,800.00     1,326,300.00     -                 - -                 
6.7 การจัดการศึกษา (เงินเดือนครู ผดด.) 566,451.00       602,610.00       808,900.00       -                 - -                 
6.8 การจัดการศึกษา (ค่าตอบแทน ผดด.) 108,570.00       84,600.00         -                 -                 - -                 
6.9 การจัดการเรียนการสอน 157,300.00       154,700.00       163,200.00       -                 - -                 
6.10 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 81,654.00         -                  229,310.00       -                 - -                 
6.11 สนับสนุนโครงการฟืน้ฟูบ าบัดยาเสพติด -                 32,500.00         -                 -                 - -                 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 16,808,826.00  17,049,450.00  17,644,625.00  19,000,000.00  0.00% 19,000,000.00  
รวมทุกหมวด 54,778,297.51  56,042,181.44  56,742,452.78  55,000,000.00  3.64% 57,000,000.00  
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ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 57,000,000  บาท แยกเป็น

1. หมวดภาษีอากร                                                 รวม 4,500,000   บาท
 1.1 ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น   จ านวน -             บาท
 1.2 ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่   จ านวน -             บาท
 1.3 ภาษีป้าย   จ านวน 2,400,000    บาท
      ประมาณการเพิม่ขึ้น  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณทีผ่่านมา
 1.4 ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง   จ านวน 2,100,000    บาท
      ต้ังตามพระราชบัญญัติภาษีทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562 

ยกเลิก พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีดิ่นฯ และ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องทีฯ่

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม 386,000      บาท
 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน 13,000        บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย   จ านวน 250,000       บาท
      ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

  จ านวน 11,000        บาท
      ประมาณการเพิม่ขึ้น  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร    จ านวน 6,000          บาท
      ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   จ านวน 1,500          บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.6 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น    จ านวน 5,000          บาท
      ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา   จ านวน 6,000          บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.8 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย   จ านวน 5,000          บาท
      ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายไดจ้ัดเก็บเอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบ้านจั่น
อ าเภอเมอืงอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี



23

 2.9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จ านวน 74,000        บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.10 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด 
 ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร   จ านวน 13,000        บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน 1,000          บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 2.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง   จ านวน 500            บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

3. หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน                                        รวม 200,000      บาท
 3.1 ดอกเบีย้   จ านวน 200,000       บาท
      ประมาณการเพิม่ขึ้น  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณทีผ่่านมา

4. หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด                                           รวม 29,000       บาท
 4.1 ค่าขายแบบแปลน   จ านวน 9,000          บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จ านวน 20,000        บาท
      ประมาณการเพิม่ขึ้น  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณทีผ่่านมา

5. หมวดภาษีจัดสรร   รวม 32,885,000  บาท
 5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน   จ านวน 400,000       บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 5.2 ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ   จ านวน 17,000,000  บาท
      ประมาณการเพิม่ขึ้น  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณทีผ่่านมา
 5.3 ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พรบ.จัดสรรรายได้   จ านวน 2,800,000    บาท
      ประมาณการเพิม่ขึ้น  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณทีผ่่านมา
 5.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จ านวน 95,000        บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 5.5 ภาษีสรรพสามิต   จ านวน 5,050,000    บาท
      ประมาณการเพิม่ขึ้น  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณทีผ่่านมา
 5.6 ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน 40,000        บาท
      ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บและจัดสรรให้เทศบาล
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 5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       จ านวน 100,000       บาท
      ประมาณการลดลง  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา
 5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น  จ านวน 7,400,000    บาท
      ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

6. หมวดเงินอุดหนุน   รวม 19,000,000  บาท
 6.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป                                               จ านวน 19,000,000  บาท
      ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่่านมา  เนื่องจากค านวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล



ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง

ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น 1,709,102.64       

    1. ช าระเงินกู้ กสท. กู้เพื่อซ้ือรถยนต์บรรทกุน้ าและรถยนต์บรรทกุขยะ -                    386,287.08         -                    380,613.00         -100.00% -                    

    2. ช าระเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างราง 2,103,779.91       1,676,960.03       -                    1,334,000.00       0.00% 1,334,000.00       

       ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลบา้นจั่น

ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย 310,100.27         

    1. ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. กู้เพื่อซ้ือรถยนต์บรรทกุน้ าและรถยนต์ -                    -                    -                    5,675.00            -100.00% -                    

       บรรทกุขยะ

   2. ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                    -                    -                    360,000.00         -16.67% 300,000.00         

      เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลบา้นจั่น

ประเภทเงินสมทบกองทนุประกันสังคม 88,204.00           81,600.00           96,060.00           174,984.00         -1.90% 171,664.00         

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -                    5,430,200.00       5,677,200.00       6,709,200.00       24.15% 8,329,200.00       

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพกิาร -                    1,407,200.00       1,416,800.00       1,632,000.00       18.24% 1,929,600.00       

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 30,000.00           31,000.00           36,000.00           60,000.00           -20.00% 48,000.00           

ประเภทเงินส ารองจ่าย 17,063.00           5,725.60            4,900.00            100,000.00         0.00% 100,000.00         

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
รายจ่ายจรงิ

25



ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั 173,409.01         

    1. อุดหนุนส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 160,000.00         160,000.00         -                    110,000.00         9.09% 120,000.00         

    2. เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแหง่ประเทศไทย 46,943.00           61,663.10           -                    65,118.00           0.27% 65,294.00           

ประเภทบ าเหน็จ/บ านาญ

    - เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 600,000.00         620,000.00         660,000.00         720,000.00         5.56% 760,000.00         

รวมหมวดงบกลาง 3,045,989.91     9,860,635.81     10,083,571.92    11,651,590.00    12.93% 13,157,758.00    

รวมแผนงานงบกลาง 3,045,989.91     9,860,635.81     10,083,571.92    11,651,590.00    12.93% 13,157,758.00    
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ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งานบรหิารทั่วไป

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

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

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,555,200.00       1,555,200.00       1,555,200.00       1,555,200.00       0.00% 1,555,200.00       

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

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 2,108,528.00       2,266,680.00       2,396,760.00       2,611,680.00       17.08% 3,057,840.00       

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

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 232,920.00         246,240.00         262,380.00         284,520.00         4.81% 298,200.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -                    -                    80,130.00           540,000.00         -20.00% 432,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง -                    -                    9,000.00            60,000.00           -20.00% 48,000.00           

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,627,448.00     2,985,720.00     3,221,070.00     3,969,000.00     8.56% 4,308,840.00      

รวมงบบคุลากร 5,475,768.00     5,834,040.00     6,069,390.00     6,817,320.00     4.98% 7,157,160.00      
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งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. 6,100.00            

    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ 978,510.00         -                    -                    600,000.00         -50.00% 300,000.00         

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

ประเภทค่าเบี้ยประชุม -                    4,060.00            -                    5,000.00            100.00% 10,000.00           

ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 43,680.00           75,600.00           44,520.00           42,000.00           19.05% 50,000.00           

ประเภทค่าเช่าบา้น 172,500.00         168,000.00         152,000.00         132,000.00         70.91% 225,600.00         

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 37,843.50           35,029.00           46,600.00           50,000.00           0.00% 50,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,232,533.50     283,239.00        249,220.00        859,000.00        -22.51% 665,600.00        

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 922,857.00         

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 106,100.00         276,450.00         -                    100,000.00         -50.00% 50,000.00           

    2. ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม 8,000.00            8,000.00            -                    10,000.00           0.00% 10,000.00           

    3. ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มเข้าปก 3,160.00            9,382.00            -                    5,000.00            0.00% 5,000.00             

    4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,000.00           28,800.00           -                    36,000.00           -20.00% 28,800.00           

    5. ค่าจ้างเหมาบริการ 741,310.00         851,980.00         -                    500,000.00         -35.20% 324,000.00         

    6. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งส านักงานเทศบาล -                    73,860.00           -                    -                    - -                    

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 18,805.00           

    1. ค่ารับรอง
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          - รับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล -                    4,055.00            -                    30,000.00           0.00% 30,000.00           

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

    2. โครงการจัดงานรัฐพธิี -                    -                    -                    -                    100.00% 50,000.00           

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการอบรมจริยธรรมบคุลากร 43,660.00           25,492.00           38,165.00           50,000.00           -60.00% 20,000.00           

    2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบคุลากรของเทศบาล -                    126,286.00         260,350.00         90,000.00           -66.67% 30,000.00           

    3. โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบคุลากรฯ -                    -                    -                    30,000.00           -100.00% -                    

    4. โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกต้ัง -                    -                    -                    50,000.00           -40.00% 30,000.00           

    5. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลฯ -                    -                    -                    600,000.00         -20.00% 480,000.00         

    6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 142,556.00         124,013.00         245,984.00         100,000.00         0.00% 100,000.00         

    7. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 1,000.00            -                    1,500.00            5,000.00            100.00% 10,000.00           

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

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม -                    34,767.11           74,264.36           50,000.00           -40.00% 30,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,215,683.09     1,572,781.11     1,561,925.36     1,686,000.00     -27.18% 1,227,800.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุส านักงาน 89,912.00           129,275.30         139,420.00         150,000.00         -65.82% 51,277.00           

ประเภทวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,560.00            7,205.00            -                    10,000.00           0.00% 10,000.00           

ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 49,550.30           59,737.00           47,341.00           50,000.00           0.00% 50,000.00           

ประเภทวสัดุก่อสร้าง -                    -                    42,638.06           20,000.00           -100.00% -                    
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ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 6,808.00            17,238.00           2,424.00            15,000.00           0.00% 15,000.00           

ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 130,000.00         71,000.00           73,340.00           80,000.00           0.00% 80,000.00           

ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,420.00            990.00               5,292.00            10,000.00           0.00% 10,000.00           

ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 34,245.00           13,590.00           67,300.00           30,000.00           0.00% 30,000.00           

ประเภทวสัดุอื่น -                    -                    -                    10,000.00           -100.00% -                    

รวมหมวดค่าวัสดุ 318,495.30        299,035.30        377,755.06        375,000.00        -34.33% 246,277.00        

หมวดค่าสาธารณปูโภค

ประเภทค่าไฟฟา้ 401,492.03         399,382.93         400,257.19         420,000.00         7.14% 450,000.00         

ประเภทค่าน้ าประปา 88,402.34           63,396.80           67,337.08           70,000.00           0.00% 70,000.00           

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 42,715.81           43,823.00           38,978.75           50,000.00           0.00% 50,000.00           

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

ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 17,831.01           21,465.25           22,851.59           30,000.00           0.00% 30,000.00           

รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 552,441.19        530,067.98        531,424.61        576,000.00        5.21% 606,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 3,319,153.08     2,685,123.39     2,720,325.03     3,496,000.00     -21.46% 2,745,677.00      

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน 68,662.00           427,700.00         304,950.00         -                    100.00% 321,800.00         

ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 8,000.00            199,700.00         -                    -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 51,600.00           54,900.00           32,800.00           -                    100.00% 15,500.00           

รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ 128,262.00        682,300.00        337,750.00        -                   100.00% 337,300.00        
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ประเภทค่าซ้ือหรือแลกเปล่ียนที่ดิน

    1. โครงการจัดซ้ือที่ดินส าหรับใช้เปน็ที่สาธารณะชุมชนศรีประจักษ์ -                   -                   -                   -                   100.00% 500,000.00        

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง -                   -                   -                   -                   100.00% 500,000.00        

รวมงบลงทนุ 128,262.00        682,300.00        337,750.00        -                   100.00% 837,300.00        

งบรายจ่ายอ่ืน

หมวดรายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่ายอื่น

    1. โครงการวดัติดตามประเมินผลการปฏบิติังานและ 25,000.00           25,000.00           -                    30,000.00           -50.00% 15,000.00           

       การใหบ้ริการประชาชนของเทศบาล

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 25,000.00          25,000.00          -                   30,000.00          -50.00% 15,000.00          

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 25,000.00          25,000.00          -                   30,000.00          -50.00% 15,000.00          

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 15,000.00           

    1. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน -                    -                    -                    15,000.00           0.00% 15,000.00           

        ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ

รวมหมวดเงนิอุดหนุน -                   -                   15,000.00          15,000.00          0.00% 15,000.00          

รวมงบเงนิอุดหนุน -                   -                   15,000.00          15,000.00          0.00% 15,000.00          

รวมงานบรหิารทั่วไป 8,948,183.08     9,226,463.39     9,142,465.03     10,358,320.00    3.98% 10,770,137.00    
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,230,500.00       1,312,982.00       1,395,600.00       1,520,519.00       5.43% 1,603,080.00       

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 41,496.00           41,496.00           105,366.00         95,496.00           0.00% 95,496.00           

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

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -                    -                    26,710.00           108,000.00         0.00% 108,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง -                    -                    3,000.00            12,000.00           0.00% 12,000.00           

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,433,396.00     1,524,878.00     1,701,076.00     1,906,415.00     4.33% 1,988,976.00      

รวมงบบคุลากร 1,433,396.00     1,524,878.00     1,701,076.00     1,906,415.00     4.33% 1,988,976.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ -                    -                    -                    20,000.00           -75.00% 5,000.00             

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ค่ากรรมการสอบสวนทางวนิัย)

ประเภทค่าเช่าบา้น 36,000.00           36,000.00           36,000.00           42,000.00           42.86% 60,000.00           

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 6,923.00            28,628.00           34,000.00           37,000.00           0.00% 37,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 42,923.00          64,628.00          70,000.00          99,000.00          3.03% 102,000.00        

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 210,660.50         

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 87,700.00           14,000.00           -                    30,000.00           0.00% 30,000.00           
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    2. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก 22,435.00           15,352.00           -                    20,000.00           0.00% 20,000.00           

    3. ค่าจ้างเหมาบริการ 216,000.00         216,000.00         -                    108,000.00         0.00% 108,000.00         

    4. ค่าจ้างเหมาพฒันาเวบ็ไซต์และใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล 50,995.00           16,370.00           -                    -                    - -                    

    2. โครงการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล -                    18,210.00           -                    -                    - -                    

    3. โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี -                    -                    21,857.50           40,000.00           -100.00% -                    

    4. โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี -                    -                    1,550.00            30,000.00           -100.00% -                    

    5. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น -                    -                    -                    -                    100.00% 40,000.00           

    6. โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น -                    -                    -                    -                    100.00% 30,000.00           

    7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 20,000.00           25,717.00           6,400.00            30,000.00           0.00% 30,000.00           

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,590.00            11,780.00           1,500.00            10,000.00           0.00% 10,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 398,720.00        317,429.00        241,968.00        268,000.00        7.46% 288,000.00        

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุส านักงาน 11,606.00           16,723.00           22,404.00           20,000.00           0.00% 20,000.00           

ประเภทวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 4,280.00            1,670.00            6,965.00            10,000.00           0.00% 10,000.00           

ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,710.00            6,097.00            975.00               20,000.00           -50.00% 10,000.00           

ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,200.00            26,930.00           46,970.00           30,000.00           0.00% 30,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 21,796.00          51,420.00          77,314.00          80,000.00          -12.50% 70,000.00          
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หมวดค่าสาธารณปูโภค

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

รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 9,095.00           9,095.00           9,095.00           9,095.00           0.00% 9,095.00            

รวมงบด าเนินงาน 472,534.00        442,572.00        398,377.00        456,095.00        2.85% 469,095.00        

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน 22,500.00           16,300.00           14,430.00           43,000.00           -100.00% -                    

ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ -                    -                    -                    46,500.00           -100.00% -                    

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

ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                    15,000.00           -                    16,000.00           50.00% 24,000.00           

รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ 317,000.00        31,300.00          14,430.00          130,500.00        -81.61% 24,000.00          

รวมงบลงทนุ 317,000.00        31,300.00          14,430.00          130,500.00        -81.61% 24,000.00          

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,222,930.00     1,998,750.00     2,113,883.00     2,493,010.00     -0.44% 2,482,071.00      
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งานบรหิารงานคลัง

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 922,520.00         1,046,640.00       1,217,480.00       1,290,000.00       12.87% 1,455,960.00       

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน -                    -                    -                    21,300.00           -25.35% 15,900.00           

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

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -                    -                    35,420.00           216,000.00         0.00% 216,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง -                    -                    4,000.00            24,000.00           0.00% 24,000.00           

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,068,520.00     1,217,040.00     1,427,300.00     1,721,700.00     9.33% 1,882,260.00      

รวมงบบคุลากร 1,068,520.00     1,217,040.00     1,427,300.00     1,721,700.00     9.33% 1,882,260.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. 54,000.00           

    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง -                    -                    -                    50,000.00           100.00% 100,000.00         

ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 46,280.00           -                    -                    -                    - -                    

ประเภทค่าเช่าบา้น 107,500.00         78,000.00           63,000.00           84,000.00           57.14% 132,000.00         

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร -                    -                    8,329.00            22,600.00           85.84% 42,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 153,780.00        78,000.00          125,329.00        156,600.00        74.97% 274,000.00        
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หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 945,945.00         

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 42,700.00           38,520.00           -                    40,000.00           -25.00% 30,000.00           

    2. ค่าจ้างเหมาบริการ 933,000.00         894,900.00         -                    972,000.00         0.00% 972,000.00         

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

    4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร -                    -                    -                    36,000.00           -100.00% -                    

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 18,970.00           -                    -                    10,000.00           0.00% 10,000.00           

    2. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษนีอกสถานที่ -                    -                    -                    10,000.00           -50.00% 5,000.00             

    3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้านการจัดเก็บรายได้ -                    -                    -                    30,000.00           -100.00% -                    

       และแผนที่ภาษฯี

    4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 52,132.00           53,632.00           92,868.00           40,000.00           -50.00% 20,000.00           

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 46,411.56           13,972.91           39,870.73           30,000.00           0.00% 30,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,099,813.56     1,002,024.91     1,078,683.73     1,168,000.00     -8.65% 1,067,000.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุส านักงาน 96,008.00           65,676.80           69,964.15           60,000.00           -66.67% 20,000.00           

ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000.00            -                    9,800.00            20,000.00           0.00% 20,000.00           

ประเภทวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 99,900.11           45,391.00           55,280.00           50,000.00           0.00% 50,000.00           

ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00           740.00               -                    10,000.00           0.00% 10,000.00           
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ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 49,995.00           15,980.00           11,201.00           25,000.00           0.00% 25,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 278,903.11        127,787.80        146,245.15        165,000.00        -24.24% 125,000.00        

หมวดค่าสาธารณปูโภค

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

รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 2,000.00           2,000.00           2,000.00           4,000.00           0.00% 4,000.00            

รวมงบด าเนินงาน 1,534,496.67     1,209,812.71     1,352,257.88     1,493,600.00     -1.58% 1,470,000.00      

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน -                    11,200.00           5,500.00            5,500.00            1443.64% 84,900.00           

ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                    -                    44,000.00           48,500.00           -100.00% -                    

ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                    8,790.00            -                    -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -                    13,690.00           -                    -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                    -                    60,000.00           16,000.00           -50.00% 8,000.00             

รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ -                   33,680.00          109,500.00        70,000.00          32.71% 92,900.00          

รวมงบลงทนุ -                   33,680.00          109,500.00        70,000.00          32.71% 92,900.00          

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

    1. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 15,000.00           15,000.00           -                    -                    - -                    

       ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
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รวมหมวดเงนิอุดหนุน 15,000.00          15,000.00          -                   -                   - -                   

รวมงบเงนิอุดหนุน 15,000.00          15,000.00          -                   -                   - -                   

รวมงานบรหิารงานคลัง 2,618,016.67     2,475,532.71     2,889,057.88     3,285,300.00     4.87% 3,445,160.00      

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 13,789,129.75    13,700,746.10    14,145,405.91    16,136,630.00    3.47% 16,697,368.00    
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 443,340.00         478,380.00         512,100.00         683,040.00         -12.68% 596,400.00         

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

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 554,670.00         595,320.00         627,420.00         677,400.00         5.47% 714,480.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 2,820.00            -                    -                    -                    - -                    

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000.00         378,000.00         486,000.00         648,000.00         17.41% 760,800.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00           42,000.00           54,000.00           72,000.00           33.33% 96,000.00           

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,614,330.00     1,511,700.00     1,697,520.00     2,098,440.00     4.16% 2,185,680.00      

รวมงบบคุลากร 1,614,330.00     1,511,700.00     1,697,520.00     2,098,440.00     4.16% 2,185,680.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง -                    -                    -                    20,000.00           -75.00% 5,000.00             

ส่วนทอ้งถิ่น 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ -                    5,040.00            -                    5,000.00            0.00% 5,000.00             

ประเภทค่าเช่าบา้น 36,000.00           36,000.00           26,000.00           24,000.00           100.00% 48,000.00           

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 15,505.00           27,500.00           34,700.00           40,000.00           0.00% 40,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 51,505.00          68,540.00          60,700.00          89,000.00          10.11% 98,000.00          
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หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 527,500.00         

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 7,000.00            21,500.00           -                    20,000.00           0.00% 20,000.00           

    2. ค่าจ้างเหมาบริการ 643,200.00         636,900.00         -                    540,000.00         -20.00% 432,000.00         

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการจัดงานวนั  อปพร. -                    1,776.00            -                    20,000.00           -100.00% -                    

    2. โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุจราจรบนทอ้งถนน 68,497.00           40,790.00           52,719.00           60,000.00           -16.67% 50,000.00           

    3. โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั -                    -                    -                    10,000.00           0.00% 10,000.00           

    4. โครงการฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจดับเพลิงกู้ภยัเทศบาลต าบลบา้นจั่น 100.00% 10,000.00           

    5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 5,576.00            8,026.00            2,532.00            20,000.00           0.00% 20,000.00           

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 313,585.00         193,088.30         254,740.00         100,000.00         20.00% 120,000.00         

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,037,858.00     902,080.30        837,491.00        770,000.00        -14.03% 662,000.00        

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุส านักงาน 55,835.00           28,807.20           58,132.00           30,000.00           -33.33% 20,000.00           

ประเภทวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 3,600.00            6,798.00            3,876.00            10,000.00           -50.00% 5,000.00             

ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 10,000.00           -                    -                    20,000.00           -50.00% 10,000.00           

ประเภทวสัดุก่อสร้าง 8,731.75            19,805.00           41,390.00           20,000.00           -100.00% -                    

ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 33,599.00           21,680.00           80,000.00           40,000.00           0.00% 40,000.00           

ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 185,581.00         115,321.00         102,610.00         120,000.00         -16.67% 100,000.00         
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ประเภทวสัดุการเกษตร -                    -                    14,080.00           10,000.00           50.00% 15,000.00           

ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย -                    39,200.00           -                    20,000.00           -100.00% -                    

ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,390.00            2,570.00            5,770.00            10,000.00           0.00% 10,000.00           

ประเภทวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 22,200.00           99,950.00           65,050.00           15,000.00           0.00% 15,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 328,936.75        334,131.20        370,908.00        295,000.00        -27.12% 215,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 1,418,299.75     1,304,751.50     1,269,099.00     1,154,000.00     -15.51% 975,000.00        

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

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

ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                    749,000.00         -                    -                    100.00% 24,000.00           

ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร -                    4,970.00            7,500.00            -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ -                    547,000.00         55,000.00           427,500.00         -99.18% 3,500.00             

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

ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -                    -                    -                    8,000.00            -100.00% -                    

ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน -                    -                    19,000.00           -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 59,000.00           140,000.00         236,000.00         -                    100.00% 105,000.00         

ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                    -                    48,400.00           -                    100.00% 23,800.00           

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 890,000.00         -                    -                    -                    -

รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ 949,000.00        1,559,960.00     365,900.00        469,300.00        -66.70% 156,300.00        

รวมงบลงทนุ 949,000.00        1,559,960.00     365,900.00        469,300.00        -66.70% 156,300.00        
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งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 94,895.00           

    1. อุดหนุนศูนย์ปอ้งกันปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองอุดรธานี 70,460.00           -                    -                    100,000.00         0.00% 100,000.00         

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 70,460.00          -                   94,895.00          100,000.00        0.00% 100,000.00        

รวมงบเงนิอุดหนุน 70,460.00          -                   94,895.00          100,000.00        0.00% 100,000.00        

รวมงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั 4,052,089.75     4,376,411.50     3,427,414.00     3,821,740.00     -10.59% 3,416,980.00      

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 4,052,089.75     4,376,411.50     3,427,414.00     3,821,740.00     -10.59% 3,416,980.00      

42



ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 595,260.00         1,372,320.00       1,445,956.00       1,962,120.00       18.13% 2,317,920.00       

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 13,500.00           18,000.00           18,000.00           102,000.00         -41.18% 60,000.00           

ประเภทเงินวทิยฐานะ -                    -                    17,500.00           -                    100.00% 126,700.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 269,490.00         264,000.00         217,360.00         139,680.00         0.00% 139,680.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,000.00           48,000.00           35,365.00           24,000.00           0.00% 24,000.00           

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 899,250.00        1,702,320.00     1,734,181.00     2,227,800.00     19.77% 2,668,300.00      

รวมงบบคุลากร 899,250.00        1,702,320.00     1,734,181.00     2,227,800.00     19.77% 2,668,300.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าเช่าบา้น -                   -                   -                    -                   100.00% 60,000.00           

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร -                    -                    -                    25,000.00           23.20% 30,800.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน -                   -                   -                   25,000.00          263.20% 90,800.00          

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 466,600.00         

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 8,400.00            14,100.00           -                    30,000.00           -33.33% 20,000.00           

    2. ค่าจ้างเหมาบริการ 423,500.00         527,000.00         -                    540,000.00         0.00% 540,000.00         

43



ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

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

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -                    -                    531,260.00         -                    - -                    

       1.1 ค่าอาหารกลางวนั ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 421,000.00         407,180.00         -                    441,000.00         -11.11% 392,000.00         

       1.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) -                    154,490.00         -                    153,000.00         -11.11% 136,000.00         

       1.3 ค่าหนังสือเรียน -                    -                    -                    18,000.00           -11.11% 16,000.00           

       1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน -                    -                    -                    18,000.00           -11.11% 16,000.00           

       1.5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -                    -                    -                    27,000.00           -11.11% 24,000.00           

       1.6 ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน -                    -                    -                    38,700.00           -11.11% 34,400.00           

       1.7 ค่าพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพครูที่สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็ก -                    -                    -                    -                    100.00% 30,000.00           

    2. โครงการหนูจ๋า รู้ไว ้ จะปลอดภยัจากการจมน้ า -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -                    1,376.00            8,816.00            20,000.00           0.00% 20,000.00           

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,280.00            2,800.00            24,050.00           10,000.00           0.00% 10,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 856,680.00        1,109,046.00     1,030,726.00     1,300,700.00     -2.87% 1,263,400.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุส านักงาน 10,000.00           9,787.00            37,439.00           10,000.00           0.00% 10,000.00           

ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 10,000.00           9,939.00            9,518.00            10,000.00           200.00% 30,000.00           

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) 512,426.18         

    1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 178,551.28         164,309.62         -                    172,458.00         -11.11% 153,296.00         
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    2. ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน 343,848.56         330,754.04         -                    402,402.00         -6.67% 375,576.00         

ประเภทวสัดุก่อสร้าง -                    -                    57,409.28           50,000.00           0.00% 50,000.00           

ประเภทวสัดุการเกษตร -                    -                    18,150.00           30,000.00           -100.00% -                    

ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,600.00            900.00               450.00               2,000.00            0.00% 2,000.00             

ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 38,312.65           13,151.00           30,822.00           15,000.00           33.33% 20,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 584,312.49        528,840.66        666,214.46        691,860.00        -7.37% 640,872.00        

หมวดค่าสาธารณปูโภค

ประเภทค่าไฟฟา้ 18,104.69           20,872.91           26,804.86           30,000.00           0.00% 30,000.00           

ประเภทค่าน้ าประปา 6,776.75            7,393.70            13,554.44           24,000.00           0.00% 24,000.00           

ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 8,200.53            14,518.60           15,151.20           15,000.00           0.00% 15,000.00           

รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 33,081.97          42,785.21          55,510.50          69,000.00          0.00% 69,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 1,474,074.46     1,680,671.87     1,752,450.96     2,086,560.00     -1.08% 2,064,072.00      

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน -                    42,000.00           -                    -                    100.00% 12,800.00           

ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร 10,000.00           -                    -                    -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ -                    -                    -                    46,000.00           -100.00%

ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                    24,800.00           39,800.00           -                    100.00% 8,900.00             

รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ 10,000.00          66,800.00          39,800.00          46,000.00          -52.83% 21,700.00          

รวมงบลงทนุ 10,000.00          66,800.00          39,800.00          46,000.00          -52.83% 21,700.00          
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งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 782,000.00         

    1. อุดหนุนสมทบอาหารกลางวนันักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 766,000.00         736,000.00         -                    840,000.00         -6.67% 784,000.00         

         โรงเรียน

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 766,000.00        736,000.00        782,000.00        840,000.00        -6.67% 784,000.00        

รวมงบเงนิอุดหนุน 766,000.00        736,000.00        782,000.00        840,000.00        -6.67% 784,000.00        

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 3,149,324.46     4,185,791.87     4,308,431.96     5,200,360.00     6.49% 5,538,072.00      

รวมแผนงานการศึกษา 3,149,324.46     4,185,791.87     4,308,431.96     5,200,360.00     6.49% 5,538,072.00      
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แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 641,420.00         694,800.00         739,200.00         1,206,840.00       1.04% 1,219,440.00       

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 1,000.00            -                    -                    -                    - -                    

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 161,000.00         176,400.00         176,400.00         218,400.00         -10.99% 194,400.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 165,000.00         187,200.00         194,688.00         216,000.00         47.59% 318,792.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง -                    -                    -                    -                    100.00% 12,000.00           

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 968,420.00        1,058,400.00     1,110,288.00     1,641,240.00     6.30% 1,744,632.00      

รวมงบบคุลากร 968,420.00        1,058,400.00     1,110,288.00     1,641,240.00     6.30% 1,744,632.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ -                   -                   -                    -                   100.00% 144,000.00         

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ประเภทค่าเช่าบา้น 72,000.00           67,000.00           3,500.00            -                    - -                    

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 8,270.25            5,513.75            2,043.25            10,000.00           0.00% 10,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 80,270.25          72,513.75          5,543.25           10,000.00          1440.00% 154,000.00        
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หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 321,300.00         

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน -                    21,800.00           -                    10,000.00           100.00% 20,000.00           

    2. ค่าจ้างเหมาบริการ 322,800.00         299,100.00         -                    324,000.00         -33.33% 216,000.00         

    3. ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั -                    -                    -                    -                    100.00% 10,800.00           

       จากโรคพษิสุนัขบา้ฯ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านสุขาภบิาลอาหาร -                    -                    28,388.00           20,000.00           0.00% 20,000.00           

    2. โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 14,400.00           -                    -                    20,000.00           0.00% 20,000.00           

    3. โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ -                    -                    24,900.00           30,000.00           -100.00% -                    

    4. โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ -                    -                    -                    -                    100.00% 30,000.00           

        ตามแนวพระราชด าริ

    5. โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา -                    -                    377,740.00         541,000.00         38.12% 747,250.00         

       ความสะอาด

    6. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชน -                    24,000.00           -                    72,000.00           0.00% 72,000.00           

    7. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 21,000.00           -                    -                    -                    - -                    

    8. โครงการลดและแยกแยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดฯ 25,624.00           -                    -                    -                    - -                    

    9. โครงการจัดกิจกรรมวนั อสม. แหง่ชาติ -                    -                    -                    -                    100.00% 5,000.00             
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    10. โครงการฝึกอบรม Care Giver เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

     (Long Term Care)ในชุมชน

    11. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนดงเค็ง 1 -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    12. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนดงเค็ง 2 -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    13. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีประจักษ์ -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    14. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีพฒันา -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    15. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนยานเกราะ -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    16. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนชานเมือง -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    17. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนเอื้ออาทร -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    18. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนธนาดร -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    19. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนบา้นจั่น -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    20. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนสัมพนัธสุ์ข -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    21. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร -                    7,104.00            -                    10,000.00           100.00% 20,000.00           

รวมหมวดค่าใช้สอย 383,824.00        352,004.00        752,328.00        1,027,000.00     34.47% 1,381,050.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุส านักงาน 13,168.00           6,147.00            13,881.00           15,000.00           -33.33% 10,000.00           

ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 750.00               2,710.00            -                    14,000.00           257.14% 50,000.00           

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

ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 8,580.00            9,200.00            4,429.80            10,000.00           0.00% 10,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 22,498.00          19,517.00          18,310.80          49,000.00          63.27% 80,000.00          
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รวมงบด าเนินงาน 486,592.25        444,034.75        776,182.05        1,086,000.00     48.72% 1,615,050.00      

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน -                    43,500.00           -                    -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                    -                    -                    2,400,000.00       -100.00% -                    

ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร -                    -                    58,000.00           -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -                    -                    -                    95,000.00           -100.00% -                    

ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -                    32,500.00           -                    -                    100.00% 22,000.00           

รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ -                   76,000.00          58,000.00          2,495,000.00     -99.12% 22,000.00          

รวมงบลงทนุ -                   76,000.00          58,000.00          2,495,000.00     -99.12% 22,000.00          

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงนิอุดหนุนเอกชน

- อุดหนุนค่าด าเนินงานในการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน 60,000.00           -                    -                    -                    - -                    

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 60,000.00          -                   -                   -                   - -                   

รวมงบเงนิอุดหนุน 60,000.00          -                   -                   -                   - -                   

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,515,012.25     1,578,434.75     1,944,470.05     5,222,240.00     -35.24% 3,381,682.00      

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,515,012.25     1,578,434.75     1,944,470.05     5,222,240.00     -35.24% 3,381,682.00      
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 775,330.00         830,700.00         882,352.00         1,212,720.00       6.21% 1,288,080.00       

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

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000.00         324,000.00         324,000.00         432,000.00         6.94% 462,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00           36,000.00           36,000.00           48,000.00           25.00% 60,000.00           

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,269,730.00     1,325,100.00     1,376,752.00     1,845,120.00     6.36% 1,962,480.00      

รวมงบบคุลากร 1,269,730.00     1,325,100.00     1,376,752.00     1,845,120.00     6.36% 1,962,480.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ -                   -                   -                    -                   100.00% 100,000.00         

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ประเภทค่าเช่าบา้น 69,600.00           66,200.00           55,000.00           48,000.00           50.00% 72,000.00           

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร -                    -                    2,757.00            9,600.00            0.00% 9,600.00             

รวมหมวดค่าตอบแทน 69,600.00          66,200.00          57,757.00          57,600.00          215.28% 181,600.00        

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,133,092.00       

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 4,800.00            10,300.00           -                    30,000.00           0.00% 30,000.00           
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    2. ค่าส ารวจและรังวดัที่ดินสาธารณะ 16,400.00           -                    -                    20,000.00           -50.00% 10,000.00           

    3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก 27,000.00           -                    -                    -                    - -                    

    4. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,064,600.00       948,300.00         -                    972,000.00         0.00% 972,000.00         

    5. ค่าขุดลอกคลองระบายน้ า ถนนมิตรภาพ -                    78,000.00           -                    80,000.00           150.00% 200,000.00         

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

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 4,548.00            8,784.00            4,904.00            30,000.00           0.00% 30,000.00           

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 275,023.67         

    1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 23,670.00           100,295.48         -                    150,000.00         0.00% 150,000.00         

    2. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนฯ 300.00               -                    -                    10,000.00           -50.00% 5,000.00             

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,141,318.00     1,145,679.48     1,413,019.67     1,392,000.00     0.36% 1,397,000.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุส านักงาน 17,427.00           19,232.00           11,647.71           20,000.00           0.00% 20,000.00           

ประเภทวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 78,962.10           98,210.00           168,748.00         120,000.00         -16.67% 100,000.00         

ประเภทวสัดุก่อสร้าง 224,719.76         686,203.61         284,868.95         300,000.00         -50.00% 150,000.00         

ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 53,173.10           49,840.00           29,710.22           30,000.00           0.00% 30,000.00           

ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 142,660.00         127,756.50         129,100.00         160,000.00         0.00% 160,000.00         

ประเภทวสัดุการเกษตร -                    -                    15,000.00           15,000.00           0.00% 15,000.00           

ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ -                    11,400.00           14,950.00           15,000.00           0.00% 15,000.00           

52



ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

รวมหมวดค่าวัสดุ 516,941.96        992,642.11        654,024.88        660,000.00        -25.76% 490,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 1,727,859.96     2,204,521.59     2,124,801.55     2,109,600.00     -1.94% 2,068,600.00      

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน -                    -                    28,100.00           -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้าง 21,000.00           -                    37,000.00           -                    - -                    

ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 16,400.00           19,000.00           -                    -                    100.00% 19,000.00           

ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน 22,000.00           -                    -                    -                    100.00% 78,000.00           

ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 79,400.00           15,800.00           -                    -                    100.00% 44,000.00           

รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ 138,800.00        34,800.00          65,100.00          -                   100.00% 141,000.00        

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

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

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

    3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก -                    -                    509,000.00         -                    - -                    

       ถนนมิตรเจริญ (เร่ิมจากส่ีแยกศาลาชุมชนสัมพนัธสุ์ขถึง

       ถนนราชสุดา) (ข้างขวา)

    4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพนัธสุ์ข -                    -                    365,000.00         -                    - -                    

    5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 4-5 ชุมชนยานเกราะ -                    -                    -                    290,000.00         -100.00%

53



ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

    6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยยานเกราะ 5 (ด้านขวา) -                    -                    -                    500,000.00         -100.00%

       ชุมชนยานเกราะ

    7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยบรรณเทศ ชุมชนดงเค็ง1 -                    -                    -                    -                    100.00% 112,000.00         

    8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยสามัคคี 1 ชุมชนบา้นจั่น -                    -                    -                    -                    100.00% 520,000.00         

    9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 10 สัมพนัธสุ์ข -                    -                    -                    -                    100.00% 540,000.00         

       ชุมชนสัมพนัธสุ์ข

    10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ คสล . ส าเร็จรูป -                    -                    -                    -                    100.00% 120,000.00         

         ซอยเหลืองงาม ชุมชนบา้นจั่น (ข้างขวา) 

    11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปดิ คสล . ส าเร็จรูป -                    -                    -                    -                    100.00% 120,000.00         

        ซอยเหลืองงาม ชุมชนบา้นจั่น  (ข้างซ้าย) 

    12. โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง ซอยแยกถนนมิตรเจริญ -                    -                    -                    -                    100.00% 25,000.00           

    13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยรุ่งนภา ชุมชนบา้นจั่น -                    -                    -                    -                    100.00% 110,000.00         

    14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ตรงกลางถนน) พร้อม -                    -                    -                    -                    100.00% 315,000.00         

         ยกระดับถนน ซอยพรมมินทร์ 1 

    15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 11 สัมพนัธสุ์ข -                    -                    -                    -                    100.00% 490,000.00         

         ชุมชนสัมพนัธสุ์ข

    16. โครงการปรับปรุง,ต่อเติม ศาลาชุมชนยานเกราะ -                    -                    -                    -                    100.00% 200,000.00         

    17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนพฒันา (ฝ่ังซ้าย) -                    -                    -                    -                    100.00% 750,000.00         

         ติดกับถนนราษฎร์บรูณะ ชุมชนบา้นจั่น
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    18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ทา้ยซอยยานเกราะ 5 -                    -                    -                    -                    100.00% 100,000.00         

    19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ทา้ยซอยยานเกราะ 4 -                    -                    -                    -                    100.00% 80,000.00           

    20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหมู่บา้นศุภาลัย -                    -                    -                    -                    100.00% 90,000.00           

    21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสัมพนัธสุ์ข 21 -                    -                    -                    -                    100.00% 120,000.00         

    22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนพฒันา (ฝ่ังขวา) -                    -                    -                    -                    100.00% 750,000.00         

         ติดกับถนนราษฎร์บรูณะ ชุมชนบา้นจั่น

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,227,000.00     -                   874,000.00        790,000.00        462.28% 4,442,000.00      

รวมงบลงทนุ 1,365,800.00     34,800.00          939,100.00        790,000.00        480.13% 4,583,000.00      

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 165,691.12         

    1. อุดหนุนการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ -                    34,570.68           -                    100,000.00         0.00% 100,000.00         

    2. อุดหนุนการขยายเขตประปา -                    144,166.00         -                    100,000.00         0.00% 100,000.00         

    3. อุดหนุนผังเมืองรวม -                    106,691.00         -                    -                    - -                    

รวมหมวดเงนิอุดหนุน -                   285,427.68        165,691.12        200,000.00        0.00% 200,000.00        

รวมงบเงนิอุดหนุน -                   285,427.68        165,691.12        200,000.00        0.00% 200,000.00        

รวมงานไฟฟ้าและถนน 4,363,389.96     3,849,849.27     4,606,344.67     4,944,720.00     78.25% 8,814,080.00      
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000.00         324,000.00         368,130.00         648,000.00         -16.67% 540,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00           36,000.00           41,000.00           72,000.00           -16.67% 60,000.00           

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,000.00        360,000.00        409,130.00        720,000.00        -16.67% 600,000.00        

รวมงบบคุลากร 360,000.00        360,000.00        409,130.00        720,000.00        -16.67% 600,000.00        

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,774,612.00       

    1. โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา 594,300.00         -                    -                    -                    - -                    

        ความสะอาด

    2. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวธิฝัีงกลบและการก าจัดขยะติดเชื้อ 441,693.50         493,904.50         -                    -                    - -                    

    4. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะติดเชื้อในชุมชน -                    -                    -                    650,000.00         -100.00% -                    

    5. โครงการบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะ -                    -                    -                    -                    100.00% 700,000.00         

       ติดเชื้อในชุมชน

    6. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,166,400.00       1,695,165.00       -                    1,080,000.00       20.00% 1,296,000.00       

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมีส่วนร่วมฯ -                    -                    -                    30,000.00           -33.33% 20,000.00           
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 184,750.33         52,618.58           149,716.54         100,000.00         300.00% 400,000.00         

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,387,143.83     2,241,688.08     1,924,328.54     1,860,000.00     29.89% 2,416,000.00      

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 474,290.00         

    1. ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 18,625.00           102,750.00         -                    15,000.00           100.00% 30,000.00           

    2. ค่าจัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย -                    375,000.00         -                    470,000.00         -100.00% -                    

ประเภทวสัดุก่อสร้าง 963.00               -                    9,880.00            5,000.00            0.00% 5,000.00             

ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 18,940.70           90,177.00           46,339.86           100,000.00         0.00% 100,000.00         

ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 374,375.00         328,644.00         379,150.00         450,000.00         -11.11% 400,000.00         

ประเภทวสัดุการเกษตร 9,000.00            9,720.00            15,950.00           25,000.00           0.00% 25,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 421,903.70        906,291.00        925,609.86        1,065,000.00     -47.42% 560,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 2,809,047.53     3,147,979.08     2,849,938.40     2,925,000.00     1.74% 2,976,000.00      

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -                    -                    -                    -                    - -                    

รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ -                   -                   -                   -                   - -                   

รวมงบลงทนุ -                   -                   -                   -                   - -                   

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
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    1. โครงการอุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี ในการก าจัดขยะมูลฝอย -                    -                    -                    -                    - -                    

       และการก าจัดขยะติดเชื้อในชุมชน

รวมหมวดเงนิอุดหนุน -                   -                   -                   -                   - -                   

รวมงบเงนิอุดหนุน -                   -                   -                   -                   - -                   

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 3,169,047.53     3,507,979.08     3,259,068.40     3,645,000.00     -1.89% 3,576,000.00      

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,532,437.49     7,357,828.35     7,865,413.07     8,589,720.00     44.24% 12,390,080.00    
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แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 852,570.00         916,260.00         972,000.00         1,057,920.00       5.38% 1,114,800.00       

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

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 210,870.00         225,480.00         238,560.00         258,000.00         6.88% 275,760.00         

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -                    -                    26,710.00           108,000.00         0.00% 108,000.00         

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง -                    -                    3,000.00            12,000.00           0.00% 12,000.00           

รวมหมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,118,940.00     1,201,740.00     1,300,270.00     1,495,920.00     4.99% 1,570,560.00      

รวมงบบคุลากร 1,118,940.00     1,201,740.00     1,300,270.00     1,495,920.00     4.99% 1,570,560.00      

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 44,400.00           36,800.00           50,000.00           30,000.00           -66.67% 10,000.00           

รวมหมวดค่าตอบแทน 44,400.00          36,800.00          50,000.00          30,000.00          -66.67% 10,000.00          

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 357,346.00         

    1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 40,100.00           19,800.00           -                    20,000.00           150.00% 50,000.00           

    2. ค่าเช่าที่ราชพสัดุ 14,023.00           13,892.00           -                    20,000.00           0.00% 20,000.00           

    3. ค่าจ้างเหมาบริการ 286,200.00         430,800.00         -                    216,000.00         0.00% 216,000.00         
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน  (การท าขนมมงคล) -                    -                    30,000.00           30,000.00           -100.00% -                    

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

    3. โครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุ -                    5,280.00            5,330.00            5,000.00            100.00% 10,000.00           

    4. โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบา้นจั่น -                    -                    26,597.00           30,000.00           -100.00% -                    

    5. โครงการจัดเก็บข้อมูลความจ าเปน็พื้นฐานของเทศบาล 10,000.00           10,000.00           -                    10,000.00           -100.00% -                    

       เพื่อจัดท าแผนพฒันา

    6. โครงการจัดท าแผนแม่บทชุมชน -                    -                    9,090.00            10,000.00           0.00% 10,000.00           

    7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพฯ 18,400.00           390,133.00         369,080.00         -                    - -                    

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

    9. โครงการเยาวชนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 12,702.00           -                    -                    -                    - -                    

    10. โครงการเยาวชนเข้มแข็ง(กิจกรรมปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร) -                    -                    15,455.00           -                    - -                    

    11. โครงการขับเคล่ือนการพฒันาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง -                    -                    -                    -                    100.00% 30,000.00           

    12. โครงการส่งเสริมการเพาะเหด็(เหด็ตับเต่า) -                    -                    -                    -                    100.00% 30,000.00           

    13. โครงการส่งเสริมและพฒันาสตรีกิจกรรมวนัสตรีสากล -                    -                    -                    -                    100.00% 10,000.00           

    14. โครงการเด็กและเยาวชนสืบสานวฒันธรรมดนตรีพื้นบา้น -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    15. โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ -                    -                    -                    -                    100.00% 20,000.00           

    16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 16,141.00           17,728.00           23,232.00           20,000.00           0.00% 20,000.00           

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 51,694.00           39,974.91           72,030.00           40,000.00           0.00% 40,000.00           

60



ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

รวมหมวดค่าใช้สอย 480,550.00        927,607.91        908,160.00        431,000.00        10.44% 476,000.00        

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุส านักงาน 23,370.00           15,992.50           15,812.00           20,000.00           0.00% 20,000.00           

ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,818.00            2,480.00            31,114.30           60,000.00           -33.33% 40,000.00           

ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 79,000.00           43,500.00           53,000.00           70,000.00           -14.29% 60,000.00           

ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ -                    -                    2,600.00            3,000.00            0.00% 3,000.00             

ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,970.00            9,380.00            13,065.00           30,000.00           -50.00% 15,000.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 111,158.00        71,352.50          115,591.30        183,000.00        -24.59% 138,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 636,108.00        1,035,760.41     1,073,751.30     644,000.00        -3.11% 624,000.00        

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน -                    43,500.00           29,600.00           40,800.00           -100.00% -                    

ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ -                    -                    -                    -                    100.00% 8,500.00             

ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 24,800.00           -                    12,000.00           -                    - -                    

รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ 24,800.00          43,500.00          41,600.00          40,800.00          -79.17% 8,500.00            

รวมงบลงทนุ 24,800.00          43,500.00          41,600.00          40,800.00          -79.17% 8,500.00            

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,779,848.00     2,281,000.41     2,415,621.30     2,180,720.00     1.02% 2,203,060.00      

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1,779,848.00     2,281,000.41     2,415,621.30     2,180,720.00     1.02% 2,203,060.00      
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด -                    -                    135,710.00         150,000.00         -100.00% -                    

    2. โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพนัธ์ -                    58,210.00           49,700.00           50,000.00           -100.00% -                    

    3. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัเด็กแหง่ชาติ -                    -                    29,635.00           30,000.00           0.00% 30,000.00           

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

รวมหมวดค่าใช้สอย 96,466.00          58,210.00          215,045.00        230,000.00        -86.96% 30,000.00          

รวมงบด าเนินงาน 96,466.00          58,210.00          215,045.00        230,000.00        -86.96% 30,000.00          

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 96,466.00          58,210.00          215,045.00        230,000.00        -86.96% 30,000.00          

งานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 150,295.00         

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

    2. งานประเพณีวนัสงกรานต์ 134,500.00         6,820.00            -                    20,000.00           0.00% 20,000.00           

    3. งานประเพณีวนัเข้าพรรษา -                    -                    -                    20,000.00           0.00% 20,000.00           
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    4. งานวนัปยิมหาราช -                    1,000.00            -                    1,000.00            -100.00% -                    

    5. งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี -                    -                    -                    1,000.00            -100.00% -                    

    8. โครงการวดั ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 100.00% 20,000.00           

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

    1. โครงการแสดงความจงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -                    58,506.00           -                    -                    - -                    

       มหาภมูิพลอดุลยเดช

รวมหมวดค่าใช้สอย 134,500.00        66,326.00          150,295.00        142,000.00        12.68% 160,000.00        

รวมงบด าเนินงาน 134,500.00        66,326.00          150,295.00        142,000.00        12.68% 160,000.00        

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

    1. เงินอุดหนุนงานประจ าปทีุ่งศรีเมือง 10,000.00           -                    -                    20,000.00           0.00% 20,000.00           

    2. ค่าใช้จ่ายการจัดท าปา้ยขบวนแห่ -                    -                    -                    5,000.00            0.00% 5,000.00             

 รวมหมวดเงนิอุดหนุน 10,000.00          -                   -                   25,000.00          0.00% 25,000.00          

รวมงบเงนิอุดหนุน 10,000.00          -                   -                   25,000.00          0.00% 25,000.00          

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 144,500.00        66,326.00          150,295.00        167,000.00        10.78% 185,000.00        

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,966.00        124,536.00        365,340.00        397,000.00        -45.84% 215,000.00        
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบด าเนินงาน

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวสัดุการเกษตร 13,540.00           14,900.00           -                    -                    - -                    

รวมหมวดค่าวัสดุ 13,540.00          14,900.00          -                   -                   - -                   

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

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 13,540.00          14,900.00          -                   -                   - -                   

รวมแผนงานการเกษตร 13,540.00          14,900.00          -                   -                   - -                   

รวมทกุแผนงาน 35,118,337.61    43,480,284.79    44,555,668.21    53,200,000.00    7.14% 57,000,000.00    
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57,000,000                          บาท  จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

งานงบกลาง (รหัสบัญช ี00411) รวม 13,157,758   บาท

1. งบกลาง (รหัสบัญช ี5100000) รวม 12,397,758   บาท

1.1 ประเภทค่าช าระหน้ีเงินตน้ (รหัสบัญช ี5110100) จ านวน 1,334,000     บาท

(1)  ช าระเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ าในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านจั่น จ านวน 1,334,000     บาท

เพือ่จ่ายช าระหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สัญญาลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2553

ในปีงบประมาณ  2563  เป็นการจ่ายงวดที ่10 แยกเป็นเงินต้น  จ านวน  1,334,000  บาท  (ปรากฏในแผน

งานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

1.2 ประเภทค่าช าระดอกเบีย้ (รหัสบัญช ี5110200) จ านวน 300,000       บาท

(1)  ช าระดอกเบีย้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ าในเขต

เทศบาลต าบลบ้านจั่น จ านวน 300,000        บาท

เพือ่จ่ายช าระดอกเบีย้หนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สัญญาลงวันที ่18 พฤศจิกายน 

2553 ในปีงบประมาณ 2563 เป็นการจ่ายงวดที ่10 ดอกเบีย้ จ านวน 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญช ี5110300) จ านวน 171,664       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างร้อยละ  5  ของเงินค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

1.4 ประเภทเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ (รหัสบัญช ี5110700) จ านวน 8,329,200     บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 51-52

ล าดับที ่1

1.5 ประเภทเบีย้ยังชพีคนพิการ (รหัสบัญช ี5110800) จ านวน 1,929,600     บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 53 ล าดับที ่2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลบ้านจั่น

อ าเภอเมอืงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น

แผนงานงบกลาง  (รหัสบัญชี  00410)
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1.6 ประเภทเบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญช ี5110900) จ านวน 48,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  หรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้รับการสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการสังคม) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ล าดับที ่3

1.7 ประเภทส ารองจ่าย (รหัสบัญช ี5111000) จ านวน 100,000       บาท

เพือ่จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นรีบด่วนทีต้่องจ่ายเงินในกิจการต่างๆ ในหน้าทีข่องเทศบาล  

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด) 

1.8 ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน (รหัสบัญช ี5111100) จ านวน 185,294       บาท

ดงัน้ี

(1)  อุดหนุนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 120,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกัน

สุขภาพเทศบาลของส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ล าดับที ่1

(2)  เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จ านวน 65,294          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบให้แก่สมาคมสันนิบาตใช้จ่ายในกิจการของสมาคม ร้อยละ 1/6 ของ

รายรับจริงประจ าปีทีผ่่านมา จ านวนเงิน 65,293.37 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

00411/ส านักปลัด)

การค านวณค่าบ ารุงร้อยละเศษหน่ึงส่วนหก  ค านวณไดด้งัน้ี

เงิน 100 บาท ต้องน าส่งค่าบ ารุง 1/6 บาท = 1/6X1/100    = 0.00167 บาท

ดังนั้น  อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก                              = 0.00167 บาท

ค านวณโดย

รายรับจริงงบประมาณ พ.ศ. 2561

หัก  เงินอุดหนุนทัว่ไป,เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์

คงเหลือ

ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 39,097,827.78 x 0.00167

2. บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 760,000       บาท

2.1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) (รหัสบัญช ี5120100)

จ านวน 760,000       บาท

โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ  2  ของรายได้  ตามงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  แต่ไม่รวม

รายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินทีม่ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการนี้พิเศษ  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 00411/ส านักปลัด)

65,293.37                

56,742,452.78          

17,644,625.00          

39,097,827.78          
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งานบริหารทัว่ไป (รหัสบัญช ี00111) รวม 10,770,137     บาท
งบบุคลากร  (รหัสบัญช ี5200000) รวม 7,157,160       บาท
1. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) (รหัสบัญช ี5210000) รวม 2,848,320       บาท

1.1 ประเภทเงินเดอืนนายก/รองนายก (รหัสบัญช ี5210100) จ านวน 725,760         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัด )
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญช ี5210200)

จ านวน 180,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี (ปรากฏใน

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญช ี5210300)
จ านวน 180,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  (ปรากฏในแผนงาน

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายก (รหัสบัญช ี5210400) 
จ านวน 207,360         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี  และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัด)

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รหัสบัญช ี5210600)
จ านวน 1,555,200       บาท

เพือ่เป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา,  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
(1)  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จ านวน 190,080          บาท
(2)  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 155,520          บาท
(3)  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (10 คน) จ านวน 1,209,600       บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

รวม 4,308,840       บาท
2.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (รหัสบัญช ี5220100) จ านวน 3,057,840       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน 

2.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญช ี5220300) จ านวน 472,800         บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบ

บริหารงานทัว่ไป ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

2. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี5220000)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (รหัสบัญช ี 00110)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัด )

7 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

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

บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัด )
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2.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญช ี5220500) จ านวน 298,200         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จ านวน 1 อัตรา (ปรากฏใน

2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220700) จ านวน 432,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  4 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัด)
2.5 ประเภทเงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220800)จ านวน 48,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  4  อัตรา ๆ ละ 1,000
บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัด)

รวม 2,745,677       บาท
รวม 665,600         บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 330,000         บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 300,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 

(2)  เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล
จ านวน 30,000            บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตรวจประเมินผลงาน  และสอบคัดเลือกของ

1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชมุ (รหัสบัญช ี5310200) จ านวน 10,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล/ตรวจร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายของคณะกรรมการ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัด)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญช ี5310300)

จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  และ

ส านักปลัด) 
1.4 ประเภทค่าเชา่บ้าน (รหัสบัญช ี5310400) จ านวน 225,600         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

(ทีผ่่านการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 และผ่านการประเมินตามมติ ก.ท.จ.)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)  

งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี5300000)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

พนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

พนักงานจ้างทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

1.  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี5310000)

(รหัสบัญช ี5310100)
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1.5 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญช ี5310500) จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

รวม 1,227,800       บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (รหัสบัญช ี5320100) จ านวน 417,800         บาท

เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี
(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 50,000            บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคล

ทีไ่ด้รับค าส่ังให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีทีม่ีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม จ านวน 10,000            บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

(3)  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มเข้าปก จ านวน 5,000             บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกและค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ แผนอัตราก าลังพนักงาน  

(4)  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 28,800            บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

(5)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 324,000          บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  ฯลฯ  (ปรากฏใน

2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญช ี5320200)  
เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี จ านวน 110,000         บาท

(1)  ค่ารับรอง จ านวน 60,000            บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายค่ารับรองของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

00111/ส านักปลัด)   ดังนี้
-  รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 30,000            บาท
-  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ จ านวน 30,000            บาท
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
(2)  โครงการจัดงานรัฐพิธี จ านวน 50,000            บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรัฐพิธี  ดังนี้

2.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)  

00111/ส านักปลัด)  

เทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ และบริการอื่นๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)  

งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัด)  
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2.1 วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ (28 กรกฎาคม) 
30,000 บาท
2.2 วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (3 มิถุนายน) 5,000 บาท
2.3 วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) 5,000 บาท
2.4 วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) 2,000 บาท
2.5 วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)  8,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรัฐพิธี  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพวงมาลาส าหรับร่วมงาน  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) หน้า 130 ล าดับที ่9
2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

(รหัสบัญช ี5320300)  จ านวน 670,000         บาท
เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1)   โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร จ านวน 20,000            บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงานเทศบาล  ให้มีคุณธรรม

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2)  โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล จ านวน 30,000            บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล  เช่น

ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จริยธรรมทีดี่ เช่น  ค่าเช่าทีพ่ัก  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 

(2561-2565) หน้า 127  ล าดับที ่1

(2561-2565) หน้า 127 ล าดับที ่3
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(3)  โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกต้ัง จ านวน 30,000            บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ

ผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(4)  โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น
จ านวน 480,000          บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกต้ังและบุคคลทีไ่ด้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการเลือกต้ังฯ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่าเคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานทีแ่ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(5)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 100,000          บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ

(6)  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จ านวน 10,000            บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลาในงานต่างๆ ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน

2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญช ี5320400) จ านวน 30,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  

รวม 246,277         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหัสบัญช ี5330100) จ านวน 51,277           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 
พระบรมฉายาลักษณ์ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

3.  หมวดค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี5330000)

เดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไปงานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

(2561-2565) หน้า 128 ล าดับที ่5

ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  ส่ิงพิมพ์  ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์  

(2561-2565) หน้า 129 ล าดับที ่6

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์  เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองโทรสาร  รถยนต์ส่วนกลาง  โต๊ะ  เก้าอี้  เป็นต้น
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3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญช ี5330200) จ านวน 10,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ล าโพง ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  ฟิวส์  เข็มขัดรัด

3.3 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (รหัสบัญช ี5330300) จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใ่ช้ท าความสะอาดอุปกรณ์อื่นๆ ทีน่อนและอุปกรณ์

ส านักปลัด)
3.4 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญช ี5330700) จ านวน 15,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง เป็นต้น  

3.5 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญช ี5330800) จ านวน 80,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ทีใ่ช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ 

3.6 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญช ี5331100) จ านวน 10,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์

ต่างๆ รูปสีหรือขาวด า  ทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

3.7 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี5331400) จ านวน 30,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

00111/ส านักปลัด)

รวม 606,000         บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญช ี5340100) จ านวน 450,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาล, ลานกีฬา, ศาลาอเนกประสงค์, สถานีสูบน้ า, บ่อบ าบัด
น้ าเสีย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

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

4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญช ี5340300) จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการติดต่อราชการ,  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที,่  ค่าเช่าเคร่ือง,  ค่าเช่า

ส านักปลัด)
4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญช ี5340400) จ านวน 6,000            บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัด)

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญช ี5340000)

งานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

เลขหมายโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)

การนอน  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  00111/



73

4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญช ี5340500)
จ านวน 30,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าบริการ

รวม 837,300         บาท
1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญช ี5410000)  จ านวน 337,300         บาท

1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญช ี5410100) จ านวน 321,800         บาท
(1) จัดซ้ือโตะ๊ท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 6,800            บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140  ล าดับที ่ 2
(2) จัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัตงิาน จ านวน 1,700            บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140  ล าดับที ่ 3
(3) จัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัตงิาน จ านวน 4,500            บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140  ล าดับที ่ 4

ทางด้านโทรคมนาคม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

งบลงทุน (รหัสบัญช ี5400000)  
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(4) จัดซ้ือพัดลมตดิผนัง  จ านวน 15,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง  จ านวน 10 ตัวๆละ 1,500 บาท
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140  ล าดับที ่ 5
(5) จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรตฯิ พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์

จ านวน 200,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 2 ซุ้ม
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142  ล าดับที ่ 9
(6) จัดซ้ือโตะ๊พับสแตนเลสขาพับขนาดความกว้างไมน้่อยกว่า 60 ซม. ขนาดความยาวไมน้่อยกว่า 

180 ซม. จ านวน 35,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับสแตนเลสขาพับขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ขนาดความยาว

ไม่น้อยกว่า 180 ซม. จ านวน  10 ตัวๆละ 3,500 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
1. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.
2. หน้าสแตนเลส
3. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155  ล าดับที ่ 25
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(7) จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 2 บาน
จ านวน 10,200           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,100 บาท

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม
ราคาท้องตลาด  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 151  ล าดับที ่ 21

(8) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืน หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู  

จ านวน 28,600           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 

ขนาด 18,000 บีทียู  จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000   บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุดทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว 
เพือ่เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศทีม่ีค่าประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)
-ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 

ธันวาคม 2561
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 149 ล าดับที ่18  ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561

(9) จัดซ้ือเครื่องขดัพ้ืน จ านวน 20,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองขัดพืน้ จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
2) ใช้ไฟฟ้า
3) ราคาพร้อมอุปกรณ์
ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 

ธันวาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ล าดับที ่7  ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี 5411600) จ านวน 15,500           บาท
(1) จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)    

จ านวน 8,000            บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์   

(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
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- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  154-155  ล าดับที ่23 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

(2) จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 7,500            บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155  ล าดับที ่24 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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2.  หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี5420000)  จ านวน 500,000         บาท

2.1 ประเภทค่าซ้ือหรือแลกเปลี่ยนทีด่นิ (รหัสบัญช ี542300)  จ านวน 500,000         บาท

(1) โครงการจัดซ้ือทีดิ่นส าหรับใช้เป็นทีส่าธารณะชุมชนศรีประจักษ์ 

จ านวน 500,000          บาท

เพือ่จัดซ้ือทีดิ่นส าหรับใช้เป็นทีส่าธารณประโยชน์ของชุมชนศรีประจักษ์ ไม่น้อยกว่า 80 ตารางวา  

(จัดซ้ือตามราคาประเมินทีดิ่นหรือจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุฯ)

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ล าดับที ่7

รวม 15,000           บาท
1. หมวดรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญช ี5510000)  จ านวน 15,000           บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญช ี5510100) จ านวน 15,000           บาท
(1) โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของเทศบาล

จ านวน 15,000            บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกศึกษาวิจัยการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี5600000) รวม 15,000 บาท
1.  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี5610000)  จ านวน 15,000 บาท

1.1  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รหัสบัญช ี5610100)
จ านวน 15,000 บาท

(1) โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระดับอ าเภอ จ านวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้กับ เทศบาลต าบลบ้านตาด (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 130 ล าดับที ่8

ทีป่รึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญศึกษารายละเอียดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ล าดับที ่4

งบรายจ่ายอ่ืน (รหัสบัญช ี5500000)

และการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการนี้ รวมทัง้การจ่ายเป็นค่าจ้าง
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งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ (รหัสบัญช ี00112) รวม 2,482,071  บาท
งบบุคลากร  (รหัสบัญช ี5200000) รวม 1,988,976  บาท

รวม 1,988,976  บาท
จ านวน 1,603,080  บาท

จ านวน 95,496      บาท
(1)  เงินเพิม่พิเศษส าหรับสู้รบ จ านวน 41,496      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยรบพิเศษให้แก่พนักงาน  จ านวน  1  อัตรา ๆ ละ  3,458  บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
(2)  เงินเพิม่พิเศษต าแหน่งนิติกร จ านวน 54,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าพิเศษต าแหน่งนิติกร จ านวน 1 อัตราๆ ละ 4,500 บาท/เดือน (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
จ านวน 170,400    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบ

สถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220700) จ านวน 108,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  1  อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

1.5 ประเภทเงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220800) จ านวน 12,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 1 อัตราๆละ 1,000 บาท/

เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

รวม 469,095    บาท
รวม 102,000    บาท

จ านวน 5,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ  ในการประชุมเพือ่พิจารณา

ส าหรับการประชุมเพือ่สอบสวนทางวินัยตามปกติและในอัตราคร้ังละ 300 บาท ส าหรับการประชุม เมื่อมีมติว่า
พยานหลักฐานมีน้ าหนักพอสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่  หรือ  มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือไม่ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

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

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(รหัสบัญช ี5310100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (รหัสบัญชี  00110)

1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญช ี5220300)

ทีก่ าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง  และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผน

1.2 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญช ี5220200)

1. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี5220000)
1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (รหัสบัญช ี5220100)

4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน

สอบสวนทางวินัยข้าราชการ  แต่ละเร่ืองให้กรรมการซ่ึงมาประชุมได้รับเงินสมนาคุณในอัตรา คร้ังละ 250 บาท 
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จ านวน 60,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

จ านวน 37,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

รวม 288,000    บาท
จ านวน 178,000    บาท

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

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก จ านวน 20,000      บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ้างเหมา

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
(3)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 108,000     บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

(4)  ค่าจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์และให้บริการอินเตอร์เน็ต จ านวน 20,000      บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างเหมาปรับปรุงและจัดท าเว็บไซต์เทศบาลและระบบ

อินเตอร์เน็ต  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133 ล าดับที ่ 17

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/10106 
ลงวันที ่19 กันยายน 2548

2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
(รหัสบัญช ี5320300)  จ านวน 100,000    บาท
เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1)  โครงการประชุมประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 40,000      บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลง  จัดประชุมประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าเช่าสถานที ่เป็นต้น

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

2.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (รหัสบัญช ี5320100)

1.2 ประเภทค่าเชา่บ้าน (รหัสบัญช ี5310400) 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ทีไ่ด้รับค าส่ังให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีทีม่ีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน

1.3 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญช ี5310500) 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ถ่ายเอกสาร เข้าปกแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ได้พัฒนาตรงกับปัญหา/ความต้องการของประชาชน  เพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2559 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที ่29 มกราคม 2559, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 
0405.2/053583 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2560 ,  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 252 ลงวันที ่22 มกราคม 2553

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133 ล าดับที ่ 15

(2)  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 30,000      บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิม่เติม

เทศบาลต าบลบ้านจั่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านจั่น  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2559 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว0347 ลงวันที ่19 มกราคม 2561 ,  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 
0405.2/053583 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2560 ,  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 252 ลงวันที ่22 มกราคม 2553

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  

(3)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 30,000      บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าเช่าทีพ่ัก 

00112/กองวิชาการฯ)
2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญช ี5320400) จ านวน 10,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  

รวม 70,000      บาท
จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ล าดับที ่14

หรือเปล่ียนแปลง เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

3.  หมวดค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี5330000)
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหัสบัญช ี5330100)
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จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน เป็นต้น

จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว  ป้ายไวนิล 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
จ านวน 30,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

รวม 9,095       บาท
จ านวน 9,095       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Sever) ในการเช่าพืน้ทีเ่ก็บเว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านจั่น

จ านวน 24,000      บาท
1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญช ี5410000)  จ านวน 24,000      บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี 5411600) จ านวน 24,000      บาท
(1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน* จ านวน 16,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน* จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
3.3 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญช ี5331100)

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งบลงทุน (รหัสบัญช ี5400000)  

3.4 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี5331400)

เคร่ืองพิมพ์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญช ี5340000)
4.1 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(รหัสบัญช ี5340500)

บนอินเตอร์เน็ต  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134  ล าดับที ่ 18

3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญช ี5330200)
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  161  ล าดับที ่ 35 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

(2) จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้ง ถังหมกึพิมพ์
(Ink Tank Printer)  จ านวน 8,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

มีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  164-165  ล าดับที ่ 38 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญช ี00113) รวม 3,445,160  บาท
งบบุคลากร  (รหัสบัญช ี5200000) รวม 1,882,260  บาท

รวม 1,882,260  บาท
จ านวน 1,455,960  บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน

จ านวน 15,900      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการครองชีพชั่วคราวพนักงาน จ านวน 1 อัตรา  (ปรากฏในแผนงาน

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

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบ

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220700) จ านวน 216,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  2  อัตรา ๆละ 9,000 บาท/เดือน 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1.5 ประเภทเงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220800) จ านวน 24,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  2  อัตราๆ  ละ  1,000 

บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

รวม 1,470,000  บาท
รวม 274,000    บาท

จ านวน 100,000    บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นต้น

จ านวน 132,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

จ านวน 42,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

4  อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
1.2 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญช ี5220200)

1.3 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญช ี5310500) 

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (รหัสบัญช ี 00110)

1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญช ี5220300)

ทีก่ าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ฯลฯ  

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

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(รหัสบัญช ี5310100)

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) 
1.2 ประเภทค่าเชา่บ้าน (รหัสบัญช ี5310400) 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี5220000)
1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (รหัสบัญช ี5220100)
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รวม 1,067,000  บาท
จ านวน 1,002,000  บาท

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

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 972,000     บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลฯ  (ปรากฏในแผน

งานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) 
2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

(รหัสบัญช ี5320300) จ านวน 35,000      บาท
เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 10,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2550 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 
ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551 ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว 483 ลงวันที ่19
กุมภาพันธ์ 2561

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ล าดับที ่25

(2) โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จ านวน 5,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่เช่น ค่าจัดซ้ือวัสดุ 

แผ่นไวนิล, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่าโฆษณา, ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2550 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)  ตามแผนพัฒนา

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าเช่าทีพ่ัก  

00113/กองคลัง)
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ล าดับที ่26

ค่าจัดซ้ือวัสดุ แบบพิมพ์ ค่าธรรมเนียมการคัดลอกทีดิ่น ค่ารับรองผู้มาช าระภาษี และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการฯ 

งานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

2.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (รหัสบัญช ี5320100)

ทีไ่ด้รับค าส่ังให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา กรณีทีม่ีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผน
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จ านวน 30,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น 

รวม 125,000    บาท
จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

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

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  เป็นต้น  (ปรากฏใน

จ านวน 50,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทีใ่ช้ในกิจการ

จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  วัสดุจัดท าโปสเตอร์  แผ่นพับ  ใบปลิว 

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
จ านวน 25,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

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

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ในการปฏิบัติงาน 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญช ี5320400)

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.  หมวดค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี5330000)
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหัสบัญช ี5330100)

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  ส่ิงพิมพ์  ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์  เป็นต้น 

3.2 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญช ี5330700)

ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

4.1 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญช ี5340400)

3.3 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญช ี5330800)

ของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
3.4 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญช ี5331100)

ป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงาน

3.5 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี5331400)

เคร่ืองพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญช ี5340000)
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รวม 92,900      บาท
1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญช ี5410000)  จ านวน 92,900      บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญช ี5410100) จ านวน 84,900      บาท
(1) จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5,500        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้
มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 166 ล าดับที ่ 40  ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561

(2) จัดซ้ือโตะ๊ปฏิบัตงิานแบบเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 6,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงานแบบเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต  จ านวน 1 ตัว 
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 166 ล าดับที ่ 43
(3) จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน  จ านวน 3,500        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  จ านวน 1 ตัว 
มีคุณลักษณะดังนี้
- เก้าอี้พนักพิงสูง แบบมีล้อ หมุนได้รอบตัว   
- ขนาด 61 x 65 x 104-130 ซม.
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 170 ล าดับที ่ 47

งบลงทุน (รหัสบัญช ี5400000)  
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(4) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืน หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทีย ู

จ านวน 64,800      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้ หรือแบบแขวน   

ขนาด 24,000 บีทียู  จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 32,400 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู

2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดต้ัง

3) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุดทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

แล้ว เพือ่เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศทีม่ีค่าประสิทธิภาพ

พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

8) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)

-ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท

ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 170-171 ล าดับที ่ 48  ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561
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(5) จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต 2 บาน (เล็ก)  
จ านวน 5,100        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจกขนาด 5 ฟุต 2 บาน (เล็ก)  
จ านวน 1 ตู้

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม
ราคาท้องตลาด  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 166 ล าดับที ่ 41

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี 5411600) จ านวน 8,000        บาท
(2) จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้ง ถังหมกึพิมพ์

(Ink Tank Printer)  จ านวน 8,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  172-173  ล าดับที ่ 49 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญช ี00123) รวม 3,416,980    บาท

งบบุคลากร  (รหัสบัญช ี5200000) รวม 2,185,680    บาท

รวม 2,185,680    บาท

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (รหัสบัญช ี5220100) จ านวน 596,400       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน

ส านักปลัด)

จ านวน 18,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบ

1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญช ี5220500) จ านวน 714,480       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า  พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จ านวน  3  อัตรา 

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220700) จ านวน 760,800       บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 112,800       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา

(2) ค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 648,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน 6 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน 

1.5 ประเภทเงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220800) จ านวน 96,000        บาท

(1) เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 24,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา ๆ ละ 

2,000 บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123/ส านักปลัด)

(2) เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 72,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  6  อัตรา ๆ ละ 1,000 

บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัด) 

1. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี5220000)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญช ี5220300)

ทีก่ าหนด ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)

2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (รหัสบัญชี  00120)
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รวม 975,000       บาท

รวม 98,000        บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 5,000          บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร  อปพร. ค่าป่วยการชดเชยการท างานหรือเวลาทีเ่สียไป เพือ่

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

00123/ส านักปลัด)

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญช ี5310300) 

จ านวน 5,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน  ลูกจ้างประจ าและ

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123/ส านักปลัด)

จ านวน 48,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

จ านวน 40,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

ส านักปลัด)

รวม 662,000       บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (รหัสบัญช ี5320100) จ านวน 452,000       บาท

เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000         บาท

ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆให้กับบุคคล

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 432,000       บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล ฯลฯ  (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)

ทีไ่ด้รับค าส่ังให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีทีม่ีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)

1.4 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญช ี5310500) 

ก าหนด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

2.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)

(รหัสบัญช ี5310100)

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีใ่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)

งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี5300000)

1.  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี5310000)

พนักงานจ้างทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย

1.3 ประเภทค่าเชา่บ้าน (รหัสบัญช ี5310400) 
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2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

(รหัสบัญช ี5320300) จ านวน 90,000        บาท

เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1) โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน จ านวน 50,000         บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

เช่น ปีใหม่  สงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทีย่ว และอ านวยความสะดวกของ

ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือในช่วงทีม่ีผู้ใช้รถจ านวนมาก เป็นต้น 

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องและ

จ าเป็นในการจัดโครงการฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่

22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที ่9

มีนาคม 2561 

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ล าดับที ่3

(2)  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 10,000         บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผน

ป้องกันฯ อัคคีภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม เป็นต้น

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 

00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  56  ล าดับที ่4

(3)  โครงการฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจดับเพลิงกู้ภัยเทศบาลต าบลบ้านจั่น

จ านวน 10,000         บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจดับเพลิงกู้ภัยเทศบาลต าบล

บ้านจั่น เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการออกเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 

00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  57  ล าดับที ่5



95

(4)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000         บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าเช่าทีพ่ัก  

ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย

จ านวน 120,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  

รวม 215,000       บาท

จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญช ี 5330200) จ านวน 5,000          บาท

เพือ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น

ไฟฉายสปอตไลท์ ถ่านไฟฉาย ถ่านวิทยุ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  และอื่นๆ (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123/ส านักปลัด)

จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใ่ช้ท าความสะอาดอุปกรณ์อื่นๆ ทีน่อนและอุปกรณ์

3.4 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญช ี5330700) จ านวน 40,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เช่น  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  ป้ายเตือน  

ระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด) 

3.5 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญช ี5330800) จ านวน 100,000       บาท

      เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ทีใ่ช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ

3.6 ประเภทวัสดกุารเกษตร (รหัสบัญช ี5331000) จ านวน 15,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุย๋ สารเคมี เคร่ืองมือในงานเกษตร เป็นต้น

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)

2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญช ี5320400)

3.3 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (รหัสบัญช ี5330300)

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)  

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด) 

3.  หมวดค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี5330000)

3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหัสบัญช ี5330100)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)  

การนอน  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผ้าปูโต๊ะ  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)

ป้ายจราจร  กรวยจราจร เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด) 
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3.7 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี5331400) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด) 

3.8 ประเภทวัสดเุครื่องดบัเพลิง (รหัสบัญช ี5331600) จ านวน 15,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  สายส่งน้ า  ข้อต่อสาย

รวม 156,300       บาท

1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญช ี5410000)  จ านวน 156,300       บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญช ี5410300) จ านวน 24,000        บาท

(1) จัดซ้ือป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชนิดโปร่ง จ านวน 24,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจ ชนิดโปร่ง จ านวน 2  ชุดๆ ละ 12,000.-บาท  

มีคุณลักษณะดังนี้

- ความสูง 156X100 cm

- ไฟหมุนขนาด 4.8 นิ้ว 10 วัตต์

- ไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด

- โครงเหล็กพ่นด้วยสีอคิริค ขาวตัดแดง

- แผ่นป้ายหยุดตรวจ ขนาด 45X45 ซม. ติดสัญลักษณ์

หยุดตรวจด้วยสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 

- แผ่นเหล็กใส่ชื่อหน่วยงาน 73X15 cm 

- สายไฟยาว 10 เมตร

- ล้อขนาด 8 นิ้ว 4 ล้อ 

- สามารถใช้งานได้ทัง้ไฟบ้านและแบตเตอร่ี

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 198  ล าดับที ่ 27

งบลงทุน (รหัสบัญช ี5400000)  

ดูดน้ า  ถังเคมีดับเพลิงพร้อมน้ ายาเคมีหรือผงเคมีดับเพลิง  แผงกั้นจราจร  และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด) 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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1.2  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญช ี5410600) จ านวน 3,500          บาท
(1) จัดซ้ือตู้ชาร์จแบตเตอรี่ จ านวน 3,500          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ชาร์จแบตเตอร่ี จ านวน 1 ตู้
มีคุณลักษณะดังนี้
- สามารถชาร์จไฟได้ทัง้แบบ 12 โวลต์และ 24 โวลต์
- สามารถปรับแรงดันหน่วยของกระแสไฟฟ้าทีช่าร์จได้
- เคร่ืองหยุดท างานเมื่อไฟฟ้าเต็ม
- แรงดันไฟฟ้าเข้า 220  V
- แรงดันไฟฟ้าขาออก  12v/24v 
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 199  ล าดับที ่ 28
1.3 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง (รหัสบัญช ี5411100) จ านวน 105,000       บาท

(1) จัดซ้ือหัวฉดีน้ าดบัเพลิง ปรับรูปแบบน้ าได ้แบบดา้มปืน จ านวน 25,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิง ปรับรูปแบบน้ าได้ แบบด้ามปืน จ านวน  1  อัน  
มีคุณลักษณะดังนี้
- ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ าหนักเบา แข็งแรงทนทาน พร้อมมือจับแบบด้ามปืน 
- ให้ปริมาณน้ าทีส่ม่ าเสมอไม่ว่าจะเปล่ียนรูปแบบน้ าเป็นแบบใด 
- เปล่ียนรูปแบบน้ าโดยไม่ต้องปิดหัววาล์ว 
- ปรับน้ าให้เป็นล าตรงและบานจนถึง 110 องศา 
- ให้รูปแบบน้ าทีส่มบูรณ์แม้ทีแ่รงดันน้ าต่ า
- สามารถเปล่ียนอะไหล่ฟันหมุนได้
- สามารถใช้กับหัวชักโฟม และท่อโฟมได้ 
- มีวาล์วเปิด ปิดทีห่ัวฉีด
- มีทีป่รับปริมาณและแรงดันน้ า
- ออกแบบให้สามารถให้ฉีดน้ าทีย่ากเข้าถึง
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190  ล าดับที ่ 18
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(2) จัดซ้ือชดุผจญเพลิง (ชดุดบัเพลิงภายในอาคาร) จ านวน 80,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดผจญเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จ านวน 1 ชุด 
มีคุณลักษณะดังนี้
1.เสื้อ  ประกอบด้วยเส้ือชั้นนอก และเส้ือชั้นใน ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น,
วัสดุทีใ่ช้และการตัดเย็บได้ตามมาตรฐาน EN469
1.1 ผ้าชั้นนอก ผลิตด้วย Nomex IIIA 6.0 oz/yd2 หรือ Artek-210 6.0 oz/yd2  
คุณสมบัติสามารถป้องกันความร้อนและการถูกเผาไหม้ได้ดี
1.2 ผ้าชั้นทีส่อง ผลิตจากเส้นใยกันไฟ Aramid FIber เคลือบด้วย PTFE กันไฟ 
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 3.1 oz/yd2  คุณสมบัติป้องกันของเหลวและสารเคมีได้ 
1.3 ผ้าชั้นทีส่าม ผลิตด้วยผ้า Thermal Liner ผลิตจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ Aramid Felt 
ไม่ติดไฟ ขนาด 7.96 oz/yd2
1.4 การประกอบผ้าชั้นนอก ตามวัสดุทีใ่ช้ข้อ 1.1 และผ้าชั้นในเป็นตัวเส้ือและกางเกงในทุกขั้นตอน
ต้องเย็บด้วยเส้นด้าย NOMEX หรือ KEVLAR หรือ ARAMID ซ่ึงมีคุณสมบัติทนไฟและทนความร้อน
1.5 ผ้าชั้นกลาง ตามวัสดุทีใ่ช้ข้อ 1.2 และผ้าชั้นใน ตามวัสดุทีใ่ช้ข้อ 1.3 ซ่ึงเย็บติดกันต้องสามารถ
ถอดแยกออกจากชั้นนอกของเส้ือและกางกางได้
1.6 ปกคอเส้ือ สูงไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว มีแถบผ้าอีกชั้นสามารถปิดล าคอ เวลาท าปกคอเส้ือต้ังขึ้น  
และ สามารถพับคอเส้ือได้ในกรณีทีไ่ม่ได้เข้าผจญเหตุ
1.7 สาบเส้ือเป็นแบบสาบสองชั้น ชั้นในติดด้วยซิบแบบถอดเร็ว (Panic Zipper) สาบด้านนอก
ติดตีนตุ๊กแก ยึดติดแบบตีนตุ๊กแก
1.8 มีแผ่นสะท้อนแสง  หรือ แผ่นสะท้อนแสงผลิตจากผ้า Aramid ได้รับมาตรฐาน NFPA หรือ 
EN 471 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วบริเวณชายเส้ือ 2 เส้น บริเวณด้านหน้าเส้ือและด้านหลังเส้ือ 
แนวต้ังด้านละ 2 เส้น บริเวณแขนเส้ือ 2 เส้น
1.9 หัวไหล่เสริมด้วยแผ่น Arashield เพือ่ป้องกันการขัดถูของสายสะพาย SCBA ทัง้สองข้าง
1.10 ข้อศอกเสริมป้องกันการขัดถูด้วยแผ่น Arashield ทัง้สองข้าง
1.11 บริเวณหน้าอก
- กระเป๋าด้านซ้ายมีกระเป๋ากล่องใส่วิทยุ ขนาด 4 x 7.5 นิ้ว ปิดล๊อกด้วยสายรัดตีนตุ๊กแก 
ด้านบน-ล่างมีสายเกี่ยวไฟฉาย และทีย่ึดสามารถปรับได้ ส าหรับไฟฉายแบบคอม้า
1.12 ด้านล่างตัวเส้ือมีกระเป๋าขนาด 9 x 10 นิ้ว ทัง้สองด้าน ปิดด้วยตีนตุ๊กแก และ
มีแผ่น Arashield ช่วยในการเปิด-ปิดได้ง่าย
1.13 ปลายแขนเส้ือมีสายปรับความกระชับทัง้สองด้าน
1.14 ข้อมือมีผ้ายึดท าจากเส้นใย Nomex มีช่องเสียบนิ้วโป้ง
1.15 ผ้า วัสดุ และส่วนประกอบอื่นๆ เมื่อตัดเย็บเป็นตัวเส้ือและกางเกงแล้ว ต้องมีความคงทน 
มีโครงสร้างทีแ่ข็งแรงมีรูปแบบและวิธีการตัดเย็บทีม่ีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทีก่ าหนดใน EN469
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2. กางเกง ประกอบด้วยกางเกงชั้นนอก และชั้นใน
ตัดเย็บจากผ้าชนิดและสีเดียวกับตัวเส้ือ
    2.1 ผ้าชั้นนอกและใน ท าจากผ้าชนิดเดียวกับเส้ือดับเพลิงเป็นกางเกงขายาว ขาทรงกระบอก 
บริเวณเอวด้านหน้าและด้านหลังมีส าหรับยึดติดกับสายคล้องไหล่
    2.2 สายคล้องไหล่ท าด้วยแถบผ้า กว้าง 1.5-2 นิ้ว และมีทีส่ าหรับปรับขนาดความยาวของสายได้
 และปลายสายมีทีย่ึดติดกับขอบเอวกางเกง สามารถถอดออกจากตัวชุดได้ 
    2.3 ติดแถบสะท้อนแสง  หรือ แผ่นสะท้อนแสงผลิตจากผ้า Aramid ได้รับมาตรฐาน NFPA 
หรือ EN 471 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วบริเวณใต้เข่าขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
    2.4 ทีห่ัวเข่าต้องเสริมด้วย Arashield เสริมด้วยแผ่นโฟมกันกระแทกด้านใน 
สามารถถอดโฟม ออกได้
3.หมวก  
ได้มาตรฐาน  EN443:2008 "Helmet for fire fighting in building and other structures"
1. หมวกดับเพลิงทรงกลม มีสันอยู่ด้านบน ชนิดป้องกันเต็มศีรษะถึงท้ายทอย 
(Full head Protection)
2. ท าจากวัสดุทนไฟ โพลีเอไมด์เสริมด้วยกลาสไฟเบอร์ ป้องกันไฟ ความร้อน การกระแทก 
และการทิม่แทงได้ดี
3. เส้นรอบวงของหมวกขนาด 54-62 ซม.
4. มีสายรัดคาง พร้อมทีรั่บปลายคาง ทีส่ามารถปรับและถอดได้ง่าย สามารถปรับขนาดสายรัดได้ 
3 จุด
5. หน้ากากด้านหน้าเป็นแบบ 2 ชั้นท าจากโพลีคาร์บอเนต ทนต่อสารเคมีและรอยขีดขวน
-ชั้นแรกเป็นหน้ากากป้องกันดวงตา แบบ EyeGoggle โปร่งแสง ปรับขึ้นลงเข้ากับรูปกับใบหน้า 
เพือ่ง่ายต่อการมองเห็น ใช้ได้ดีส าหรับงานกู้ภัย
-ชั้นทีส่อง สีทอง Metalized เพิม่การสะท้อนแสงและรังสีความร้อน ถนอมดวงตาขณะทีม่องแสงจ้า
ออกแบบมาเพือ่ใช้ส าหรับงานดับเพลิงโดยเฉพาะ
6. ด้านในมีตาข่าย Nomex และหนังแท้ พร้อมทัง้แผ่นโฟมขึ้นรูปรับแรงกระแทก ตาข่ายกับ
แผ่นโฟม แยกอิสระจากกันได้
7. สามารถต่อระบบวิทยุ ส าหรับการพูดคุยได้
8. สามารถต่อเพิม่อุปกรณ์ไฟฉาย และมีอุปกรณ์ยึดไฟฉาย ทัง้สองข้าง
9. ตัวหมวกมีแถบสะท้อนแสงด้านบนหมวก และด้านหลังของหมวก 4 จุด เพือ่การมองเห็นทีช่ัดเจน
10. สามารถใช้ร่วมกับหน้ากาก SCBA ได้ทุกรุ่น (ทัง้แบบสวมและ Quick mask )
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4.รองเท้าดบัเพลิง
1. รองเท้าดับเพลิง ท าจากหนังสีด าคุณภาพดี สามารถป้องกันความร้อนและป้องกันน้ าได้
2. ด้านหน้ารองเท้ามีระบบล๊อก 2 แบบ ทัง้แบบเชือกรองเท้าท ามาจาก Nomex และแบบซิปเป็น
แบบฟันโลหะ YKK
3. รองเท้าเย็บด้วยด้าย Nomex 
4. มีตัวสะท้อนแสง  บริเวณด้านด้านนอก ของรองเท้า เพิม่การสะท้อนแสง
5. เพิม่ในส่วนพลาสติกป้องกันส่วนของข้อเท้า
6. ส่วนของพืน้รองเท้า ท าจากยางชนิดพิเศษ (Nitrile type Zermatt) สามารถทนต่ออุณหภูมิ 
300 องศาเซลเซียส ทนต่อกรดและน้ ามัน ไม่ล่ืนไถล และง่ายต่อการท าความสะอาด
7. ด้านบนสุดของรองเท้ามีแผ่นโฟม นุ่ม ช่วยในการระบายอากาศและความร้อน
8. รองเท้ามีความสูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
5. ถุงมอืดบัเพลิง มาตรฐาน EN659
1. ถุงมือด้านนอกท าจากหนังเกรด Premium เสริมด้านในด้วย Kevlar
2. ด้านในถุงมือมีชั้นกันของเหลวท าจาก HIPORA®
3. เสริมฝ่ามือและปลายนิ้วด้วย เคฟล่าห์โค้ทด้วยซิลิโคน
4. ข้อมือท าจาก Kevlar แบบยึดสองชั้น
6.ผ้าคลุมศีรษะ มาตรฐาน EN 13911:2004
1. ตัดเย็บด้วยผ้ายึด 50% Aramid, 50% FR Cellulose
2. ความยาวของฮูด จากด้านบนศีรษะ ถึงปลาย 18”
3. เย็บแบบสองชั้น โดยใช้ผ้า น้ าหนัก 200 gsm
7. กระเป๋าบรรจุชดุดบัเพลิง  สามารถกันน้ าได้
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 185-190  ล าดับที ่ 17
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1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี 5411600) จ านวน 23,800        บาท

(1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 17,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  200-201  ล าดับที ่ 30 ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ

และสังคม
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(2) จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จ านวน 4,300          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

มีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 201  ล าดับที ่ 31 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

(3) จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

00123/ส านักปลัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 202  ล าดับที ่32 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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รวม 100,000       บาท

1.  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี5610000)  จ านวน 100,000       บาท

1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญช ี5610200) จ านวน 100,000       บาท

(1) อุดหนุนศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองอุดรธานี จ านวน 100,000       บาท

เพือ่อุดหนุนให้ทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองอุดรธานี (ฝ่ายความมั่นคง) ด าเนินการตามนโยบาย

ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  58 ล าดับที ่8

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี5600000)
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งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญช ี00212) รวม 5,538,072  บาท
งบบุคลากร  (รหัสบัญช ี5200000) รวม 2,668,300  บาท

รวม 2,668,300  บาท
จ านวน 2,317,920  บาท

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 1,444,320   บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน 

(2) เงินเดือนข้าราชการครู, ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2, ครู คศ.3 จ านวน 873,600     บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

จ านวน 60,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบ

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)
1.3 ประเภทเงินวิทยฐานะ (รหัสบัญช ี5220400) จ านวน 126,700    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่พนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบทีก่ าหนด ต าแหน่ง ครูช านาญการ
และครูช านาญการพิเศษ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220700) จ านวน 139,680    บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 139,680     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา  (ปรากฏในแผนงาน

จ านวน 24,000      บาท
(1) ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตราๆ ละ 

รวม 2,064,072  บาท
รวม 90,800      บาท

จ านวน 60,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (รหัสบัญช ี5310400) 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

แผนงานการศึกษา  (รหัสบัญช ี 00210)

1. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี5220000)
1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (รหัสบัญช ี5220100)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญช ี5220300)

ทีก่ าหนด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง, ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ฯลฯ 

1.5 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220800)

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

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

กองการศึกษา) 

1.  หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี5310000)
งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี5300000)
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จ านวน 30,800      บาท
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า

จ านวน 5,800        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครู, ครู ค.ศ.1 จ านวน 25,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครู, ครู ค.ศ.1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

รวม 1,263,400  บาท
จ านวน 565,000    บาท

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

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 540,000     บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  ฯลฯ  (ปรากฏใน

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

(รหัสบัญช ี5320300) จ านวน 688,400    บาท
เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 648,400     บาท
    (1.1) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ านวน 392,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ านวนนักเรียน 80

    (1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 136,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  จ านวน  80  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ล าดับที ่3
คนๆละ 20 บาท จ านวน 245 วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/

1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญช ี5310500) 

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 

2.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (รหัสบัญช ี5320100)

ทีไ่ด้รับค าส่ังให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีทีม่ีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) 
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    (1.3) ค่าหนังสือเรียน จ านวน 16,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (หนังสือเรียน) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี  จ านวน  80  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

    (1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 16,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (อุปกรณ์การเรียน) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี  จ านวน  80  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

    (1.5) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 24,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (เคร่ืองแบบนักเรียน) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น

อัตราคนละ 300 บาท/คน/ปี  จ านวน  80  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

    (1.6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 34,400       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

บ้านจั่น อัตราคนละ 430 บาท/คน/ปี  จ านวน  80  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 
2561

    (1.7) ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูทีสั่งกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000       บาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูทีสั่งกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อัตราคนละ 10,000 บาท/คน/ปี  จ านวน  3  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 
2562

(2) โครงการหนูจ๋า รู้ไว้  จะปลอดภัยจากการจมน้ า จ านวน 20,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสอนทักษะเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากการจมน้ า

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 40 ล าดับที ่8
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(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียง  ค่าเช่าทีพ่ัก

จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  

รวม 640,872    บาท
จ านวน 10,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ  ตามปกติมีอายุการใช้งาน

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)
จ านวน 30,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใ่ช้ท าความสะอาด  เช่น  ไม้กวาด  ช้อน  ชาม 

00212/กองการศึกษา)
จ านวน 528,872    บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ านวน 153,296     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จ านวน 80 

กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ล าดับที ่2
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน จ านวน 375,576     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านจั่น  ทัง้ 2 แห่ง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212 /
กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 38 ล าดับที ่4

-  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล  จ านวน 123  คน  เป็นเงิน 235,693  บาท
จ านวนนักเรียน 123 คนๆละ 7.37 บาท   จ านวน  260 วัน  เป็นเงิน 235,693  บาท
-  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (น าวัฒนาอุปถัมภ)์  จ านวน 73  คน  เป็นเงิน 139,883 บาท
จ านวนนักเรียน 73 คนๆละ 7.37 บาท   จ านวน  260 วัน  เป็นเงิน 139,883  บาท

3.4 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง (รหัสบัญช ี5330600) จ านวน 50,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  ปูน  ตะปู  ทีเ่กี่ยวกับการก่อสร้าง  เป็นต้น

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212 /กองการศึกษา) 

3.2 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (รหัสบัญช ี5330300)

ผงซักฟอก  และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

3.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญช ี5330400)

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

3.  หมวดค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี5330000)
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหัสบัญช ี5330100)

ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  ส่ิงพิมพ์  ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์  เป็นต้น 

ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
00212/กองการศึกษา) 

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

2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญช ี5320400)
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จ านวน 2,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท าวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏใน

จ านวน 20,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

รวม 69,000      บาท
จ านวน 30,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น  (ปรากฏในแผนงาน

จ านวน 24,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงาน

จ านวน 15,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสาร

รวม 21,700      บาท
1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญช ี5410000)  จ านวน 21,700      บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญช ี5410100) จ านวน 12,800      บาท
(1) จัดซ้ือโตะ๊ท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 9,400        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 2 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 2 ตัวๆละ 4,700 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
1) โต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)   

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 215 ล าดับที ่18

อื่นๆ  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

3.5 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญช ี331100)

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
3.6 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี5331400)

และประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

งบลงทุน (รหัสบัญช ี5400000)  

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญช ี5340000)
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญช ี5340100)

4.3 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญช ี5340500)

การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
4.2 ประเภทค่าน้ าประปา (รหัสบัญช ี5340200)

ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
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(2) จัดซ้ือเก้าอ้ีพนักพิง บุนวม แบบมลี้อ จ านวน 3,400        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้พนักพิง บุนวม แบบมีล้อ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท 
มีคุณลักษณะดังนี้
1) เก้าอี้พนักพิง บุนวม แบบมีล้อ
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)   

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 216 ล าดับที ่19
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี 5411600) จ านวน 8,900        บาท

(1) จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาท)ี
จ านวน 8,900        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 1 เคร่ือง 

มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)   

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  213  ล าดับที ่ 14 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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รวม 784,000    บาท
1.  หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญช ี5610000)  จ านวน 784,000    บาท

จ านวน 784,000    บาท
(1) อุดหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2  โรงเรียน

จ านวน 784,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล

-  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล  จ านวน 123  คน  เป็นเงิน 492,000 บาท
จ านวนนักเรียน 123 คน ๆ ละ  20 บาท  จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 492,000  บาท
-  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (น าวัฒนาอุปถัมภ)์  จ านวน 73  คน  เป็นเงิน 292,000 บาท
จ านวนนักเรียน  73 คน ๆ ละ  20 บาท  จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 292,000  บาท

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ล าดับที ่9

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญช ี5610200)

ต าบลบ้านจั่น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)  

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี 5600000)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (รหัสบัญช ี00223) รวม 3,381,682    บาท
งบบุคลากร  (รหัสบัญช ี5200000) รวม 1,744,632    บาท

รวม 1,744,632    บาท
1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (รหัสบัญช ี5220100) จ านวน 1,219,440    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน  

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญช ี5220300) จ านวน 194,400      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบ

ทีก่ าหนด ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกอง  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220700) จ านวน 318,792      บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 210,792       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)
(2) ค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 108,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน 

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)
จ านวน 12,000        บาท

(1) เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 12,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 

รวม 1,615,050    บาท
รวม 154,000      บาท

จ านวน 144,000      บาท
(1) ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเ่สียไป จ านวน 144,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเ่สียไป เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ ในการ

ดูแลผู้สูงอายุ  ทีม่ีภาวะพึง่พิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทีม่ีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ใกล้เคียง ทีไ่ด้รับค าส่ังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีใ่นการดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิงจากผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน
2  คน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

แผนงานสาธารณสุข  (รหัสบัญช ี 00220)

1. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี5220000)

3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

งานสาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ)

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

1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220800)

บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(รหัสบัญช ี5310100)

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) 
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1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญช ี5310500) จ านวน 10,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

รวม 1,381,050    บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (รหัสบัญช ี5320100) จ านวน 246,800      บาท
     (1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคล

     (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 216,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

(3) ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จ านวน 10,800        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว0120 ลงวันที ่12 มกราคม
2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561

2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
(รหัสบัญช ี5320300) จ านวน 1,134,250    บาท
เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1) โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าป้าย ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฝึกอบรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/
กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 ล าดับที ่2

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

2.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)

ทีไ่ด้รับค าส่ังให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา  กรณีทีม่ีค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

ก าหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)
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(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าป้าย ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในวันรณรงค์ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/
กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 ล าดับที ่3

(3) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวพระราชด าริ
จ านวน 30,000        บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกราคม 
2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.5/02072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/
กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109 ล าดับที ่7

(4) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด
จ านวน 747,250       บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษา
ความสะอาด เช่น ค่าจ้างเหมาประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น เพือ่ท าความสะอาดทีท่างสาธารณะ 
เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/
กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ล าดับที ่8

(5) โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชน จ านวน 72,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชน 2 ชุมชน 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาผู้น าออกก าลังกาย  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 ล าดับที ่1
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(6) โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ จ านวน 5,000          บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวัน อสม. แห่งชาติ เช่น ท าบุญ  ตักบาตร  แข่งกีฬา

บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121 ล าดับที ่20
(7) โครงการฝึกอบรม Care Giver เพือ่ดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง (Long Term Care)ในชุมชน 

จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามมาตรฐานการอบรมผู้ดูแลผุ้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง 

(Long Term Care) ในชุมชนหรือ Care Giver เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง 
(Long Term Care) ในเขตเทศบาลอย่างครอบคลุม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/
กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ล าดับที ่22

(8) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนดงเค็ง 1 จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ล าดับที ่10
(9) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนดงเค็ง 2 จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ล าดับที ่11
(10) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีประจักษ ์ จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ล าดับที ่12
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(11) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนศรีพัฒนา จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 ล าดับที ่13
(12) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนยานเกราะ จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ล าดับที ่14
(13) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนชานเมือง จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116 ล าดับที ่15
(14) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนเอื้ออาทร จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ล าดับที ่16
(15) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนธนาดร จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ล าดับที ่17
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(16) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนบ้านจั่น จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ล าดับที ่18
(17) โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนสัมพันธ์สุข จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริอย่างน้อย 3 โครงการ 

เพือ่สืบสานปณิธาน ด้านงานสาธารณสุข ตามพระราชด าริ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 

ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120 ล าดับที ่19
(18) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000        บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก 

งานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

รวม 80,000        บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหัสบัญช ี5330100) จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)
3.2 ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญช ี5330900) จ านวน 50,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใ่ช้ประกอบการรักษา เช่น ยาส าหรับรักษาโรค

3.3 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญช ี5331100) จ านวน 10,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป-ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ

3.4 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี5331400) จ านวน 10,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

3.  หมวดค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี5330000)

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  ส่ิงพิมพ์  ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์  เป็นต้น 

ส าลี  ผ้าพันแผล  แถบตรวจน้ าตาลและไขมันในเลือด  เวชภัณฑ์ต่างๆ  เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) 

เคร่ืองพิมพ์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
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รวม 22,000        บาท
1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญช ี5410000)  จ านวน 22,000        บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี 5411600) จ านวน 22,000        บาท
(1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล*  จ านวน 22,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล*  จ านวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  222-223  ล าดับที ่7 ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

งบลงทุน (รหัสบัญช ี5400000)  
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งานไฟฟ้าและถนน (รหัสบัญช ี00242) รวม 8,814,080    บาท
งบบุคลากร  (รหัสบัญช ี5200000) รวม 1,962,480    บาท

รวม 1,962,480    บาท
1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (รหัสบัญช ี5220100) จ านวน 1,288,080    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญช ี5220300) จ านวน 152,400      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานทีไ่ด้รับตามระเบียบทีก่ าหนด (ปรากฏในแผนงาน

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220700) จ านวน 462,000      บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 138,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)
(2) ค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 324,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน 3 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน 

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)
1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220800) จ านวน 60,000        บาท

(1) เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 24,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา ๆ ละ 

2,000 บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)
(2) เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 36,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  3  อัตรา ๆ ละ 1,000 

บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

รวม 2,068,600    บาท
รวม 181,600      บาท

จ านวน 100,000      บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง,ก าหนดราคากลาง,ควบคุมงาน เป็นต้น

1.2 ประเภทค่าเชา่บ้าน (รหัสบัญช ี5310400) จ านวน 72,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีก่ าหนด  

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(รหัสบัญช ี5310100)

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) 

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

แผนงานเคหะและชมุชน  (รหัสบัญช ี 00240)

1. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี5220000)

4  อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

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

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)
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จ านวน 9,600         บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

รวม 1,397,000    บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ(รหัสบัญช ี5320100) จ านวน 1,212,000    บาท

เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 30,000        บาท

ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้กับบุคคล

(2)  ค่าส ารวจและรังวัดทีดิ่นสาธารณะ จ านวน 10,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าส ารวจและรังวัดทีดิ่นสาธารณประโยชน์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

(3)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 972,000       บาท

เพือ่เป็นค่าจ้างท าของ  จ้างเหมาค่าแรงในการด าเนินการของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

(4) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า ถนนมิตรภาพ จ านวน 200,000       บาท

เพือ่ขุดลอกคลองระบายน้ า ก าจัดวัชพืช ยาวข้างละ 1,000 เมตร บริเวณถนนมิตรภาพ  

(แบบเลขที ่ช1/63)  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  00242/กองช่าง)  ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 104 ล าดับที ่99

2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

(รหัสบัญช ี5320300) จ านวน 30,000        บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 30,000        บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก 

กองช่าง)

2.3 ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญช ี5320400)จ านวน 155,000      บาท

(1)  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 150,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

ก าหนด  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/

2.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102 ล าดับที ่96

ทีไ่ด้รับค าส่ังให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา  กรณีทีม่ีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏใน

1.3 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญช ี5310500) 
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(2)  ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนและเพิม่จุดกระจายเสียง

หอกระจายข่าว จ านวน 5,000          บาท

เพือ่เป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวแต่ละชุมชนและเพิม่จุดกระจายเสียง

หอกระจายข่าว  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242 /กองช่าง)  

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ล าดับที ่98

รวม 490,000      บาท

3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหัสบัญช ี5330100) จ านวน 20,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญช ี5330200) จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงาน

3.3 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง (รหัสบัญช ี5330600) จ านวน 150,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  ปูน  ตะปู  ทีเ่กี่ยวกับการก่อสร้าง  ฯลฯ 

3.4 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญช ี5330700) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เช่น  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  น้ ามันเบรก 

3.5 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญช ี5330800) จ านวน 160,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันเคร่ือง, น้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์, น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

3.6 ประเภทวัสดกุารเกษตร (รหัสบัญช ี5331000) จ านวน 15,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุย๋ สารเคมี เคร่ืองมือในงานเกษตร ฯลฯ (ปรากฏใน

3.7 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี5331400) จ านวน 15,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) 

หัวเทียน ปะยาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) 

เคร่ืองพิมพ์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

3.  หมวดค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี5330000)

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

ไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์  ส่ิงพิมพ์ ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์  เป็นต้น  
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จ านวน 4,583,000    บาท

1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญช ี5410000)  จ านวน 141,000      บาท

1.1  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญช ี5410900 ) จ านวน 19,000        บาท

(1) จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 19,000 บาท

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2เคร่ืองๆละ 9,500 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30  ซีซี

4) พร้อมใบมีด

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 227 ล าดับที ่8 ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561

1.2  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน (รหัสบัญช ี5411000 ) จ านวน 78,000        บาท

(1) จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 12-18 นิ้ว จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 12-18 นิ้ว จ านวน  1  เคร่ือง

มีคุณลักษณะดังนี้

- เคร่ืองยนต์ ขนาด 3 แรงม้า 

- 2,200 วัตต์ 

- ปริมาตรกระบอกสูบ 50.2 ซีซี 

- โซ่ ขนาด 3/8 นิ้ว

- แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 12-18 นิ้ว

- หนัก 4.8 กก.

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 228 ล าดับที ่9 

งบลงทุน (รหัสบัญช ี5400000)  
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(2) จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 25 นิ้ว จ านวน 35,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 25 นิ้ว จ านวน  1  เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- เคร่ืองยนต์ ขนาด 5.3 แรงม้า 
- 3,600 วัตต์ 
- ปริมาตรกระบอกสูบ 72.2 ซีซี 
- โซ่ ขนาด 3/8 นิ้ว
- แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 25 นิ้ว
- หนัก 6.6 กก.
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 228 ล าดับที ่10 
(3) จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า  จ านวน  1  เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- อัตรากระแทก 0 – 3,400 รอบต่อนาที
- เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะ 10 มม.
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 226 ล าดับที ่6
(4) จัดซ้ือสว่านไขควงแบตเตอร่ี แบบมือถือ จ านวน 8,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือสว่านไขควงแบตเตอร่ี แบบมือถือ  จ านวน  1  เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
- แบตเตอร่ี 14.4 โวลท์
- ความเร็วรอบ 1,400 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด 30/15 นิวตันเมตร
- ขันสกรูสูงสุด 7 มม.
- น้ าหนัก 1.30 กก.
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ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี  ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม
ราคาท้องตลาด  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 227 ล าดับที ่ 7

1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี 5411600) จ านวน 44,000        บาท
(1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล*  จ านวน 44,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล*  จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 

22,000 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่

27 มิถุนายน 2559
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(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  229-230  ล าดับที ่ 13 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

2.  หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี5420000)  จ านวน 4,442,000    บาท
2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญช ี5421000)  จ านวน 4,442,000    บาท

(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยบรรณเทศ ชุมชนดงเค็ง1 จ านวน 112,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยบรรณเทศ ชุมชนดงเค็ง 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

ลึก 0.35 เมตร ยาว 45 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (1 ข้าง) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมป้าย
โครงการ ที ่ช2/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 76 ล าดับที ่35

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยสามัคคี 1 ชุมชนบ้านจั่น จ านวน 520,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยสามัคคี 1 ชุมชนบ้านจั่น ขนาดกว้าง 0.30 เมตร   

ลึก 0.35 เมตร ยาว 208 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (2 ข้าง) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมป้าย
โครงการ ที ่ช3/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 76 ล าดับที ่36   

(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 10 สัมพันธ์สุข ชุมชนสัมพันธ์สุข
จ านวน 540,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 10 ชุมชนสัมพันธ์สุข ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.35 เมตร ยาว 216 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (2 ข้าง) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมป้าย
โครงการ ที ่ช4/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 77 ล าดับที ่37

(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด คสล. ส าเร็จรูป ซอยเหลืองงาม   
ชุมชนบ้านจั่น (ข้างขวา) จ านวน 120,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด คสล. ส าเร็จรูป (ข้างขวา) ซอยเหลืองงาม  
ชุมชนบ้านจั่น ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 88 เมตร (ข้างขวา) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น
พร้อมป้ายโครงการ ที ่ช5/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 77 ล าดับที ่38
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(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด คสล. ส าเร็จรูป ซอยเหลืองงาม   

ชุมชนบ้านจั่น  (ข้างซ้าย) จ านวน 120,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด คสล. ส าเร็จรูป (ข้างซ้าย) ซอยเหลืองงาม   

ชุมชนบ้านจั่น ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 88 เมตร (ข้างซ้าย) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น

พร้อมป้ายโครงการ ที ่ช6/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 78 ล าดับที ่39

(6) โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง ซอยแยกถนนมิตรเจริญ จ านวน 25,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง ซอยแยกถนนมิตรเจริญ ชุมชนสัมพันธ์สุข ขนาดกว้าง  

7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง 140 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลต าบลบ้านจั่น ที ่ช7/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 78 ล าดับที ่40

(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยรุ่งนภา ชุมชนบ้านจั่น จ านวน 110,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยรุ่งนภา ชุมชนบ้านจั่น ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 

ลึก 0.35 เมตร ยาว 44 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (1 ข้าง) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น 

พร้อมป้ายโครงการ ที ่ช8/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 79 ล าดับที ่41 และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที ่1/2562 ลงวันที ่31 กรกฎาคม 

พ.ศ.2562 ล าดับที ่1

(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ตรงกลางถนน) พร้อมยกระดับถนน ซอยพรมมินทร์ 1   

จ านวน 315,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (ตรงกลางถนน) พร้อมยกระดับถนน ซอยพรมมินทร์ 1

ชุมชนดงเค็ง 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 76 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ตรงกลางถนน) 

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ ที ่ช9/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 79 ล าดับที ่42
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(9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 11 สัมพันธ์สุข ชุมชนสัมพันธ์สุข

จ านวน 490,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 11 ชุมชนสัมพันธ์สุข ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 

ลึก 0.35 เมตร ยาว 196 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (2 ข้าง) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น 

พร้อมป้ายโครงการ ที ่ช10/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 80 ล าดับที ่44

(10) โครงการปรับปรุง,ต่อเติม ศาลาชุมชนยานเกราะ จ านวน 200,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกพืน้เวท,ีก่อกระเบือ้ง,อาสน์สงฆใ์นศาลาชุมชนยานเกราะ  

ชุมชนยานเกราะ ที ่ช12/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 81 ล าดับที ่46

(11) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนพัฒนา (ฝ่ังซ้าย) ติดกับถนนราษฎร์บูรณะ   

ชุมชนบ้านจั่น จ านวน 750,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนพัฒนา (ฝ่ังซ้าย) ติดกับถนนราษฎร์บูรณะ  

ชุมชนบ้านจั่น ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 297 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ฝ่ังซ้าย) 

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ ที ่ช13/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 83 ล าดับที ่53

(12) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ท้ายซอยยานเกราะ 5 จ านวน 100,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ท้ายซอยยานเกราะ 5 ชุมชนยานเกราะ ขนาดกว้าง 

0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 39 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น

พร้อมป้ายโครงการ ที ่ช15/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 85 ล าดับที ่56
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(13) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ท้ายซอยยานเกราะ 4 จ านวน 80,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ท้ายซอยยานเกราะ 4 ชุมชนยานเกราะ ขนาดกว้าง 

0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
ที ่ช16/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า  85 ล าดับที ่57

(14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหมู่บ้านศุภาลัย จ านวน 90,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหมู่บ้านศุภาลัย ชุมชนดงเค็ง 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 40 เมตร หรือมีพืน้ที ่คสล. เฉล่ียไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
ที ่ช18/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 86 ล าดับที ่59

(15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสัมพันธ์สุข 21 จ านวน 120,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสัมพันธ์สุข 21  ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 41 เมตร

หรือมีพืน้ที ่คสล. เฉล่ียไม่น้อยกว่า  225  ตร.ม. พร้อมบันได คสล. ชุมชนสัมพันธ์สุข
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ ที ่ช19/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 93 ล าดับที ่76 และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที ่2/2562 ลงวันที ่1 สิงหาคม

พ.ศ.2562 ล าดับที ่1

(16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนพัฒนา (ฝ่ังขวา) ติดกับถนนราษฎร์บูรณะ   
ชุมชนบ้านจั่น จ านวน 750,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนพัฒนา (ฝ่ังขวา) ติดกับถนนราษฎร์บูรณะ 
ชุมชนบ้านจั่น ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 297 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ฝ่ังขวา) 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ ที ่ช20/63

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 83 ล าดับที ่52
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รวม 200,000      บาท

1.  หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญช ี5610000)  จ านวน 200,000      บาท

จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ส านักงานการประปา เขต 7  จังหวัดอุดรธานี เพือ่การขยายเขต

บริการน้ าประปาทุกชุมชน จ านวน 10 ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  105  ล าดับที ่ 101

จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองอุดรธานี เพือ่การขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ จ านวน 10 ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน

00242/กองช่าง)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  104  ล าดับที ่ 100

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี 5600000)

1.1  อุดหนุนการขยายเขตประปา

1.2  อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
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งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  (รหัสบัญช ี00244) รวม 3,576,000    บาท
งบบุคลากร  (รหัสบัญช ี5200000) รวม 600,000      บาท

รวม 600,000      บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220100) จ านวน 540,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน 5 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

1.2 ประเภทเงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220800) จ านวน 60,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  5  อัตราๆ ละ 1,000 

บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

รวม 2,976,000    บาท
รวม 2,416,000    บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (รหัสบัญช ี5320100) จ านวน 1,996,000    บาท
(1) โครงการบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะติดเชื้อในชุมชน

จ านวน 700,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลนครอุดรธานี ในการก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะติดเชื้อ

ในชุมชน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  126 ล าดับที ่6

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,296,000    บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลฯ ฯลฯ

1.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(รหัสบัญช ี5320300)  จ านวน 20,000        บาท
เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1) โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมีส่วนร่วมและน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ จ านวน 20,000        บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างมีส่วนร่วม
และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าป้าย 
ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในวันรณรงค์ เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 ,
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

แผนงานเคหะและชมุชน  (รหัสบัญช ี 00240)

1. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี5220000)

งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี5300000)
1.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
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(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ล าดับที ่1

จ านวน 400,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  

รวม 560,000      บาท
2.1 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (รหัสบัญช ี5330300) จ านวน 30,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใ่ช้ท าความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม  
ผงซักฟอก  ถังขยะมูลฝอย และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย

2.2 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง (รหัสบัญช ี5330600) จ านวน 5,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  ปูน  ตะปู  ทีเ่กี่ยวกับการก่อสร้าง  เป็นต้น

จ านวน 100,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรก หัวเทียน 

จ านวน 400,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันเคร่ือง ค่าน้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

จ านวน 25,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ใบมีดเคร่ืองตัดหญ้า หน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
2.5 ประเภทวัสดกุารเกษตร (รหัสบัญช ี5331000)

2.4 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญช ี5330800)
ปะยาง เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

2.  หมวดค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี5330000)

และส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

2.3 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญช ี5330700)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) 

1.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญช ี5320400)

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน (รหัสบัญช ี00252) รวม 2,203,060  บาท
งบบุคลากร  (รหัสบัญช ี5200000) รวม 1,570,560  บาท

รวม 1,570,560  บาท
จ านวน 1,114,800  บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน

กองสวัสดิการสังคม)
จ านวน 60,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบ

จ านวน 275,760    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220700) จ านวน 108,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน  1  อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กอง
สวัสดิการสังคม)

1.5 ประเภทเงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญช ี5220800) จ านวน 12,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 1 อัตราๆละ 1,000 บาท/

เดือน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กอง
สวัสดิการสังคม)

รวม 624,000    บาท
รวม 10,000      บาท

จ านวน 10,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน  (รหัสบัญช ี 00250)

1. หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี5220000)
1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (รหัสบัญช ี5220100)

3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
ทีก่ าหนด  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญช ี5220500)

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญช ี5220300)

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

1.1 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญช ี5310500) 

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

ก าหนด (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/
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รวม 476,000    บาท
จ านวน 286,000    บาท

เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี
(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 50,000       บาท
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคล

(2)  ค่าเช่าทีร่าชพัสดุ จ านวน 20,000       บาท
เพือ่เป็นค่าเช่าทีร่าชพัสดุให้กับทีดิ่นจังหวัดอุดรธานี  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

(3)  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 216,000     บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน

2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(รหัสบัญช ี5320300)  จ านวน 150,000    บาท
เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี   

(1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 30,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพตามโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนทัว่ไป ท าของใช้ในครัวเรือน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ล าดับที ่7

(2) โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด(เห็ดตับเต่า) จ านวน 30,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพตามโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด(เห็ดตับเต่า) ให้กับ 

กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และประชาชนทัว่ไป เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ล าดับที ่8

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

2.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (รหัสบัญช ี5320100)

ทีไ่ด้รับค าส่ังให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีทีม่ีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)



133

(3) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จ านวน 10,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  เพือ่จัดงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
และจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

(4) โครงการจัดท าแผนแม่บทชุมชน จ านวน 10,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนแม่บทชุมชน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดกิจกรรม  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในการ
ด าเนินงาน เป็นต้น 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที ่12 มีนาคม 2553
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ล าดับที ่6
(5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีกิจกรรมวันสตรีสากล จ านวน 10,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีกิจกรรมวันสตรีสากล

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

(6) โครงการเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้าน จ านวน 20,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้าน

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557 

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 ล าดับที ่3

00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ล าดับที ่9

00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 46 ล าดับที ่12
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(7) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน 20,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่พัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

(8)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 20,000       บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก 

จ านวน 40,000      บาท
เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)  

รวม 138,000    บาท
จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/
กองสวัสดิการสังคม)  

จ านวน 40,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรก 

กองสวัสดิการสังคม)  
จ านวน 60,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันเคร่ือง ค่าน้ ามันหล่อล่ืนรถยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

จ านวน 3,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นพับ  ใบปลิว  ป้ายไวนิล  

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)  
3.4 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญช ี5331100)

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

3.3 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญช ี5330800)

ไม่ยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เช่น  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  ส่ิงพิมพ์  ได้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์  เป็นต้น 

เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/

00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 46 ล าดับที ่13

2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญช ี5320400)

ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)  

3.2 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญช ี5330700)

3.  หมวดค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี5330000)
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหัสบัญช ี5330100)
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จ านวน 15,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ

จ านวน 8,500        บาท
1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญช ี5410000)  จ านวน 8,500        บาท

1.2  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญช ี5410600) จ านวน 8,500        บาท
(1) จัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที ่15 น้ิว  1,000 วัตต ์พร้อมไมค์ลอยคู่  

จ านวน 8,500        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที ่15 นิ้ว  1,000 วัตต์ พร้อมไมค์ลอยคู่  

จ านวน 1 ตู้
มีคุณลักษณะดังนี้
(1) แบบลากจูง มีแบตเตอร่ีในตัว
(2) รองรับ  Bluetooth
(3) สามารถเล่น USB mp3/wma/fm player
(4) รองรับไมค์สาย 1 ตัว
(5) มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว
(6) มี มอก.
ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยต้ังตาม

ราคาท้องตลาด  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
00252/กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 234  ล าดับที ่ 12

งบลงทุน (รหัสบัญช ี5400000)  

3.5 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (รหัสบัญช ี5331400)

เคร่ืองพิมพ์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
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งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญช ี00262) รวม 30,000       บาท

รวม 30,000       บาท

รวม 30,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

(รหัสบัญช ี5320300)  จ านวน 30,000       บาท

เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายดงัน้ี

(1) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 30,000       บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด 

กล้าท า เช่น ค่าจัดท าซุ้มกิจกรรมต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุในการจัดซุ้ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดการ

แข่งขันทางวิชาการ ค่าของรางวัล เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/

กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ล าดับที ่5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (รหัสบัญช ี00260)

งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี 5300000)

1.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (รหัสบัญช ี00263) รวม 185,000 บาท
รวม 160,000 บาท
รวม 160,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญช ี5320200) จ านวน 160,000 บาท
(1)  งานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 100,000  บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานเพณีวันลอยกระทง ทีท่างเทศบาลจัดขึ้นประจ าปี เช่น

ค่ากรรมการตัดสินนางนพมาศ  ค่าน้ าด่ืม  ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าจ้างเหมาท า
กระทงกลาง  ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเวทีกลาง เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 /
กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ล าดับที ่2

(2)  งานประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 20,000    บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ทีท่างเทศบาลจัดขึ้นประจ าปี 

เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายโครงการฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/

กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ล าดับที ่1
(3)  งานประเพณีวันเข้าพรรษา  จ านวน 20,000    บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานประเพณีวันเข้าพรรษา  ทีท่างเทศบาลจัดขึ้น เช่น ค่าอุปกรณ์

ตกแต่งขบวนรถแห่เทียน ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมขบวน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/

กองการศึกษา)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ล าดับที ่4
(4)  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ จ านวน 20,000    บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ  ตามนโยบายกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/

กองการศึกษา)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ล าดับที ่10

งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี 5300000)
1.  หมวดค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี5320000)
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รวม 25,000   บาท
1.  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี5610000)  จ านวน 25,000   บาท

1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญช ี5610200) จ านวน 25,000   บาท
(1)  โครงการสนับสนุนงานประจ าปีทุง่ศรีเมือง จ านวน 25,000    บาท
     (1.1)  เงินอุดหนุนงานประจ าปีทุง่ศรีเมือง จ านวน 20,000    บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประจ าปีทุง่ศรีเมือง  ให้ทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองอุดรธานี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/

กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 50 ล าดับที ่11
     (1.2)  ค่าใช้จ่ายการจัดท าป้ายขบวนแห่ จ านวน 5,000     บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายขบวนแห่งานประจ าปีทุง่ศรีเมือง เช่น ค่าจัดท าป้ายขบวนแห่

งานประจ าปีทุง่ศรีเมือง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559
(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/

กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 50 ล าดับที ่11

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี5600000)
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