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อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลต าบลบา้นจ่ัน
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 16,935,314.00 บาท

หมวดรายได๎จากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 22,799,574.14 บาท

หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย๑ 0.00 บาท

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 12,170.00 บาท

หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 248,971.00 บาท

หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน 224,328.41 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที ่30 มถุินายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จ านวน 42,787,665.55 บาท ประกอบด๎วย

หมวดภาษีอากร 2,567,308.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ด๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 400,000.00 บาท

1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 7,000,936.61 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 17,502,447.59 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ด๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 52,418,901.99 บาท

           บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผ๎ูบริหารของเทศบาลต าบลบ๎านจั่น จะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจําย

ประจ าปีตํอสภาเทศบาลต าบลบ๎านจั่นอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผ๎ูบริหารเทศบาลต าบลบ๎านจั่นจึงขอ

ชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตํอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจํายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลบ้านจั่น

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 56,959,294.04 บาท
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(7) รายจํายทีจ่ํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท

(4) รายจํายทีจ่ํายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 72,082.40 บาท

(5) รายจํายทีจ่ํายจากเงินสะสม จ านวน 3,835,705.00 บาท

(6) รายจํายทีจ่ํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จ านวน 460,062.87 บาท

งบรายจํายอื่น จ านวน 0.00 บาท

งบลงทุน จ านวน 2,727,900.00 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 7,437,925.45 บาท

งบบุคลากร จ านวน 14,276,795.00 บาท

(3) รายจํายจริง จ านวน 32,114,405.07 บาท ประกอบด๎วย

งบกลาง จ านวน 7,211,721.75 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 72,082.40 บาท
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รายรับจริง

ปี  2562

4,521,637.97

368,639.20

450,082.67

61,578.00

5,401,937.84

35,451,770.39

35,451,770.39

18,737,100.00

18,737,100.00

59,590,808.23

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 4,500,000.00 4,500,000.00

หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และ

ใบอนุญาต

386,000.00 386,000.00

หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 29,000.00 29,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 5,115,000.00 5,115,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 32,885,000.00 32,885,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

32,885,000.00 32,885,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

รวม 57,000,000.00 57,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 19,000,000.00 19,000,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

19,000,000.00 19,000,000.00
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รายจ่ายจริง

ปี 2562

ประมาณการ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

งบกลาง 10,692,149.66 13,157,758.00 12,704,654.00

งบบุคลากร 18,573,006.00 21,760,048.00 23,101,617.00

งบด าเนินงาน 13,897,151.86 15,197,494.00 15,583,589.00

งบลงทุน 1,444,390.00 5,745,700.00 4,146,140.00

งบรายจํายอื่น 0.00 15,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 799,000.00 1,124,000.00 1,113,000.00

45,405,697.52 57,000,000.00 56,674,000.00

45,405,697.52 57,000,000.00 56,674,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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ที่ ชื่อโครงการ/รายการ งบประมาณ แผนงาน หนํวยงาน ค าชี้แจง
รับผิดชอบ หน๎า

1 เงินเดือน 6,751,461    บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดฯ, 91,
กองวิชาการฯ,กองคลัง 108,120

630,960      การรักษาความสงบฯ ส านักปลัดฯ 127
1,353,960    การศึกษา กองการศึกษา 145
1,297,200    สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 158
1,317,600    เคหะและชุมชน กองชําง 168
1,172,640    สร๎างความเข๎มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 181

2 เงินเพิม่ตํางๆของพนักงาน 95,496        บริหารงานทัว่ไป กองวิชาการฯ 108
3 เงินประจ าต าแหนํงตํางๆ 813,600      บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดฯ, 91,

กองวิชาการฯ,กองคลัง 108,120
18,000        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัดฯ 127
60,000        การศึกษา กองการศึกษา 145

194,400      สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 158
152,400      เคหะและชุมชน กองชําง 168
60,000        สร๎างความเข๎มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 181

4 เงินวิทยฐานะ 134,400      การศึกษา กองการศึกษา 145
5 คําจ๎างประจ า 323,760      บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดฯ 91

750,480      การรักษาความสงบฯ ส านักปลัดฯ 127
288,960      สร๎างความเข๎มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 181

6 คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,044,000    บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดฯ, 91,
กองวิชาการฯ,กองคลัง 108,120

883,200      การรักษาความสงบฯ ส านักปลัดฯ 127
144,480      การศึกษา กองการศึกษา 146
325,920      สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 158

1,006,140    เคหะและชุมชน กองชําง,กองสาธารณสุขฯ 168,178
108,000      สร๎างความเข๎มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 181

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ก.  ค่าใชจ้่ายในการบริหารบุคลากร (ทีต้ั่งจํายจากรายได๎ไมํรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
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ที่ ชื่อโครงการ/รายการ งบประมาณ แผนงาน หนํวยงาน ค าชี้แจง

รับผิดชอบ หน๎า
7 เงินเพิม่ตํางๆของพนักงานจ๎าง 120,000      บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดฯ, 92,

กองวิชาการฯ,กองคลัง 108,120
120,000      การรักษาความสงบฯ ส านักปลัดฯ 128
19,200        การศึกษา กองการศึกษา 146
12,000        สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 158

113,280      เคหะและชุมชน กองชําง,กองสาธารณสุขฯ 168,178
12,000        สร๎างความเข๎มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 181

8 คําเชําบ๎าน 465,600      บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดฯ, 93,
กองวิชาการฯ,กองคลัง 109,121

24,000        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัดฯ 128
228,000      การศึกษา กองการศึกษา 146
48,000        สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 159
72,000        เคหะและชุมชน กองชําง 169

9 คําชํวยเหลือการศึกษาบุตร 147,900      บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดฯ, 93,
กองวิชาการฯ,กองคลัง 109,121

34,000        การรักษาความสงบฯ ส านักปลัดฯ 129
35,600        การศึกษา กองการศึกษา 146
14,000        สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 159
14,400        เคหะและชุมชน กองชําง 169
10,000        สร๎างความเข๎มแข็งฯ กองสวัสดิการสังคม 182

10 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 760,000      งบกลาง ส านักปลัดฯ 198

11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 195,411      งบกลาง ส านักปลัดฯ 195

12 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,817          งบกลาง ส านักปลัดฯ 196

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 21,380,265  คิดเป็นร้อยละ 38.35                     
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หมายเหตุ  1. ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 57,000,000 บาท 

             2. ประมาณการรายจํายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 56,674,000 บาท 

             3. ประมาณการรายจํายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมํรวมเงินอุดหนุนทัว่ไปทีรั่ฐจัดสรรให๎เป็นคําใช๎จําย

                (เงินเดือนครู 929,760 บาท) จ านวน 55,744,240  บาท 

                ร๎อยละ  40  =  22,297,696 บาท

            4. คําใช๎จํายในการบริหารงานบุคลากร  ปี พ.ศ. 2564  จ านวน  21,380,265  บาท  

                  คิดเป็นร๎อยละ 38.35  ของรายจํายทีต้ั่งจํายจากรายได๎รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป

                  =                                       = 38.35               

      

ลงชื่อ

( นายนฤทธิ ์ สุนาพรม )

ปลัดเทศบาลต าบลบ๎านจั่น

ขอรับรองว่าถูกตอ้ง

(21,380,265 𝑥 100)

55,744,240
  



เทศบาลต าบลบา้นจั่น

อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
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บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบรํางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจําย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

ดา้น ยอดรวม

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป                  16,853,537

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   4,129,610

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา                   6,042,259

แผนงานสาธารณสุข                   3,512,920

แผนงานเคหะและชุมชน                  10,740,920

แผนงานงบกลาง                  12,704,654

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น                56,674,000

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน                   2,308,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                      382,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
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งบ

7,748,640 2,072,157 11,996,637

2,848,320 0 2,848,320

4,900,320 2,072,157 9,148,317

2,715,000 463,100 4,451,900

671,600 99,100 1,111,500

1,093,400 268,000 2,114,400

310,000 90,000 540,000

640,000 6,000 686,000

216,200 129,300 373,000

216,200 129,300 373,000

25,000 0 25,000

25,000 0 25,000

7,000 0 7,000

7,000 0 7,000

10,711,840 2,664,557 16,853,537

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งาน งานบริหารทัว่ไป
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งบด าเนินงาน 1,273,800

    คําตอบแทน 340,800

    คําใช๎สอย 753,000

    คําวัสดุ 140,000

    คําสาธารณูปโภค 40,000

งบลงทุน

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

งบบุคลากร 2,175,840

    เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,175,840

27,500

    คําครุภัณฑ๑ 27,500

งบรายจ่ายอ่ืน 0

    รายจํายอื่น 0

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

รวม 3,477,140
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

งบ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

2,402,640

2,402,640

1,178,170

68,000

796,370

313,800

448,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝุายประจ า)

งบด าเนินงาน

    คําตอบแทน

รวม

2,402,640

2,402,640

1,178,170

68,000

    คําใช๎สอย

    คําวัสดุ

งบลงทุน

    คําครุภัณฑ๑

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

รวม

796,370

313,800

448,800

448,800

100,000

100,000

4,129,610

448,800

100,000

100,000

4,129,610
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

2,641,800

2,641,800

2,408,159

263,600

1,442,100

617,459

85,000

196,300

196,300

796,000

796,000

6,042,259

196,300

796,000

796,000

6,042,259

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,641,800

2,641,800

2,408,159

263,600

1,442,100

617,459

85,000

196,300

แผนงานการศึกษา

งาน

งบ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝุายประจ า)

งบด าเนินงาน

    คําตอบแทน

    คําใช๎สอย

    คําวัสดุ

    คําสาธารณูปโภค

งบลงทุน

    คําครุภัณฑ๑

งบเงินอุดหนุน

    เงินอุดหนุน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

1,829,520

1,829,520

1,683,400

206,000

1,397,400

80,000

3,512,920

งบ

        1,989,420                600,000

         1,989,420                 600,000

        1,862,960             2,998,000

            183,960  0

         1,089,000              2,318,000

            590,000                 680,000

        3,090,540  0

             59,100  0

         3,031,440  0

           200,000  0

            200,000  0

        7,142,920             3,598,000

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน

1,829,520

1,829,520

รวม

แผนงานสาธารณสุข

งาน

งบ

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝุายประจ า)

งบด าเนินงาน 1,683,400

    คําตอบแทน

    คําใช๎สอย

    คําวัสดุ

รวม

แผนงานเคหะและชมุชน

งาน งานไฟฟ้าถนน
งานก าจัดขยะ

มลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม

206,000

1,397,400

80,000

3,512,920

งบบุคลากร          2,589,420

    เงินเดือน (ฝุายประจ า)           2,589,420

งบด าเนินงาน          4,860,960

    คําตอบแทน              183,960

    คําใช๎สอย           3,407,000

    คําวัสดุ           1,270,000

งบลงทุน          3,090,540

    คําครุภัณฑ๑                59,100

    คําทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง           3,031,440

งบเงินอุดหนุน             200,000

    เงินอุดหนุน              200,000

รวม         10,740,920
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

1,641,600

1,641,600

629,000

10,000

496,000

123,000

37,500

37,500

2,308,100

งบ

212,000 160,000

180,000 160,000

32,000 0

0 10,000

0 10,000

212,000 170,000

1,641,600

1,641,600

629,000

10,000

496,000

123,000

37,500

37,500

2,308,100

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน

งบ
รวม

งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเขม้แขง็ชมุชน

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝุายประจ า)

งบด าเนินงาน

    คําตอบแทน

    คําใช๎สอย

    คําวัสดุ

งบลงทุน

    คําครุภัณฑ๑

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถ่ิน
รวม

งบด าเนินงาน 372,000

    คําใช๎สอย 340,000

    คําวัสดุ 32,000

งบเงินอุดหนุน 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000

รวม 382,000



14
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

งบ

12,704,654

12,704,654

12,704,654รวม

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง

    งบกลาง

รวมงบกลาง

12,704,654

12,704,654

12,704,654
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เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ้านจั่น

อ.เมอืงอุดรธานี  จ.อุดรธานี

               โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตาม

ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตรา

เทศบัญญัติขึ้นไว๎โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ๎านจั่น และโดยอนุมัติของผ๎ูวําราชการจังหวัดอุดรธานี

ข๎อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวํา เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข๎อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให๎ใช๎บังคับต้ังแตํวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต๎นไป

ข๎อ 3. งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 

56,674,000 บาท

ข๎อ 4. งบประมาณรายจํายทัว่ไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 56,674,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้

แผนงาน ยอดรวม

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป                     16,853,537

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                       4,129,610

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา                       6,042,259

แผนงานสาธารณสุข                       3,512,920

แผนงานเคหะและชุมชน                     10,740,920

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน                       2,308,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                         382,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง                     12,704,654

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น                    56,674,000



16

ข๎อ 5. งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จํายจากรายได๎ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข๎อ 6. ให๎นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณทีไ่ด๎รับอนุมัติให๎เป็นไปตามระเบียบการ

เบิกจํายเงินของเทศบาลต าบล

ข๎อ 7. ให๎นายกเทศมนตรีมีหน๎าทีรั่กษาการให๎เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่ 22  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2563

สมเพชร  ภักดวีิเศษ

เห็นชอบ

(นายสมเพชร  ภักดีวิเศษ)

ต าแหนํง นายกเทศมนตรีต าบลบ๎านจั่น

ผ๎ูวําราชการจังหวัดอุดรธานี

นายอ าเภอเมืองอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ดรณ์  สมติะเกษตริน

(นายดรณ๑  สมิตะเกษตริน)



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564

0.00 0.00 0.00 2,100,000.00

1,988,703.92 2,014,999.87 0.00 0.00

109,291.80 97,134.10 0.00 0.00

2,704,248.00 2,409,504.00 0.00 2,400,000.00

4,802,243.72 4,521,637.97 4,500,000.00

12,302.00 20,481.00 0.00 13,000.00

221,960.00 221,580.00 0.00 250,000.00

0.00 5,000.00 0.00 0.00

11,300.00 9,200.00 0.00 11,000.00

5,490.00 4,520.00 0.00 6,000.00

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ าเภอ เมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

หมวดภาษีอากร

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%)

รายรับจริง

     ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร๎าง 0.00 2,100,000.00 %

     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 1,721,470.87 0.00 %

     ภาษีบ ารุงท๎องที่ 88,712.90 0.00 %

     ภาษีปูาย 2,279,928.00 2,400,000.00 %

รวมหมวดภาษีอากร 4,090,111.77 4,500,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,923.00 13,000.00 %

     คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 221,620.00 250,000.00 %

     คําธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 0.00 0.00 %

     คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ๎งสถานที่

จ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร
12,700.00 11,000.00 %

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,420.00 6,000.00 %
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%)

รายรับจริง

2,090.00 2,090.00 0.00 1,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4,160.00 3,260.00 0.00 5,000.00

5,702.00 5,748.20 0.00 6,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5,000.00

74,300.00 75,000.00 0.00 74,000.00

13,700.00 10,300.00 0.00 13,000.00

0.00 2,000.00 0.00 0.00

980.00 1,360.00 0.00 1,000.00

685.00 600.00 0.00 500.00

0.00 7,500.00 0.00 0.00

352,669.00 368,639.20 386,000.00

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย๑ 1,790.00 1,500.00 %

     คําธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 %

     คําปรับผ๎ูกระท าผิดกฎหมายและข๎อบังคับท๎องถิ่น 5,980.00 5,000.00 %

     คําปรับการผิดสัญญา 102,743.00 6,000.00 %

     คําปรับอื่น ๆ 400.00 0.00 %

     คําใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 %

     คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตราย

ตํอสุขภาพ
88,500.00 74,000.00 %

     คําใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหนํายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตาราง

เมตร
8,700.00 13,000.00 %

     คําใบอนุญาตให๎ต้ังตลาดเอกชน 0.00 0.00 %

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,600.00 1,000.00 %

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เคร่ืองขยายเสียง 215.00 500.00 %

     คําใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 %

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 467,591.00 386,000.00
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%)

รายรับจริง

5,846.00 14,136.00 0.00 0.00

340,091.98 435,946.67 0.00 200,000.00

345,937.98 450,082.67 200,000.00

1,300.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

9,100.00 56,500.00 0.00 9,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

13,998.00 5,078.00 0.00 20,000.00

24,398.00 61,578.00 29,000.00

494,840.79 514,258.35 0.00 400,000.00

17,087,704.82 17,364,740.10 0.00 17,000,000.00

2,843,676.61 2,713,282.80 0.00 2,800,000.00

95,071.89 83,829.10 0.00 95,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

     คําเชําทีดิ่น 16,014.00 0.00 %

     ดอกเบีย้ 202,050.86 200,000.00 %

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 218,064.86 200,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     คําจ าหนํายเศษของ 0.00 0.00 %

     เงินทีม่ีผ๎ูอุทิศให๎ 0.00 0.00 %

     คําขายแบบแปลน 33,500.00 9,000.00 %

     คําเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 %

     รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 16,763.00 20,000.00 %

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 50,263.00 29,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต๑ 435,993.34 400,000.00 %

     ภาษีมูลคําเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 16,680,457.37 17,000,000.00 %

     ภาษีมูลคําเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 2,684,721.36 2,800,000.00 %

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 97,817.38 95,000.00 %

     ภาษีสุรา 1,413,246.71 0.00 %
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%)

รายรับจริง

5,394,297.66 6,008,748.05 0.00 5,050,000.00

41,396.27 45,919.22 0.00 40,000.00

124,771.04 202,710.77 0.00 100,000.00

7,490,820.00 8,518,282.00 0.00 7,400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

33,572,579.08 35,451,770.39 32,885,000.00

17,644,625.00 18,737,100.00 0.00 19,000,000.00

17,644,625.00 18,737,100.00 19,000,000.00

56,742,452.78 59,590,808.23 57,000,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,405,758.27 5,050,000.00 %

     คําภาคหลวงแรํ 51,485.37 40,000.00 %

     คําภาคหลวงปิโตรเลียม 184,893.61 100,000.00 %

     คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายทีดิ่น
9,209,786.00 7,400,000.00 %

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,541.40 0.00 %

รวมหมวดภาษีจัดสรร 34,166,700.81 32,885,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมทุกหมวด 56,042,181.44 57,000,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่

และภารกิจถํายโอนเลือกท า
17,049,450.00 19,000,000.00 %

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 17,049,450.00 19,000,000.00

20
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รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 57,000,000   บาท  แยกเป็น

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 4,500,000 บาท

ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร๎าง 2,100,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา ต้ังตามพระราชบัญญัติ

ภาษีทีดิ่นและส่ิงกํอสร๎าง พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 12 มีนาคม 2562 ยกเลิก พระราชบัญญัติภาษี

โรงเรือนและทีดิ่นฯ และ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท๎องทีฯ่

ภาษีปูาย 2,400,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 386,000 บาท

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 13,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 250,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ๎งสถานทีจ่ าหนําย

อาหารหรือสะสมอาหาร

11,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย๑ 1,500 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําปรับผ๎ูกระท าผิดกฎหมายและข๎อบังคับท๎องถิ่น 5,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําปรับการผิดสัญญา 6,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายตํอ

สุขภาพ

74,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหนํายอาหารหรือสถานทีส่ะสม

อาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

13,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เคร่ืองขยายเสียง 500 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา
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รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 200,000 บาท

ดอกเบีย้ 200,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 29,000 บาท

คําขายแบบแปลน 9,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 20,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 32,885,000 บาท

ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต๑ 400,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

ภาษีมูลคําเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 17,000,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

ภาษีมูลคําเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 2,800,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 95,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

ภาษีสรรพสามิต 5,050,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

คําภาคหลวงปิโตรเลียม 100,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายทีดิ่น

7,400,000 บาท

คําภาคหลวงแรํ 40,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าทีแ่ละ

ภารกิจถํายโอนเลือกท า

19,000,000 บาท

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

ประมาณการเทํากับปีงบประมาณทีผํ่านมา  เนื่องจากค านวณ

ตามรายรับจริงในปีงบประมาณทีผํ่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 19,000,000 บาท



ปี 2561 ปี 2562

725,760 725,760 0 %

180,000 180,000 0 %

180,000 180,000 0 %

207,360 207,360 0 %

1,555,200 1,555,200 0 %

2,848,320 2,848,320

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ าเภอเมืองอุดรธานี    จังหวัดอุดรธานี

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000

เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล
207,360 207,360 207,360

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 1,555,200 1,555,200 1,555,200

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,848,320 2,848,320 2,848,320
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

2,396,760 2,661,570 14.84 %

472,800 472,800 6.29 %

262,380 277,920 8.57 %

80,130 396,000 41.67 %

9,000 44,000 50 %

3,221,070 3,852,290

6,069,390 6,700,610

6,100 0 6.45 %

0 4,060 0 %

44,520 55,860 -14.29 %

152,000 134,300 0 %

46,600 13,700 88.89 %

249,220 207,920

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,266,680 2,977,840 3,419,760

เงินประจ าต าแหนํง 472,800 444,800 472,800

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 246,240 298,200 323,760

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 432,000 612,000

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0 48,000 72,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,985,720 4,200,840 4,900,320

รวมงบบุคลากร 5,834,040 7,049,160 7,748,640

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
550 310,000 330,000

คําเบีย้ประชุม 4,060 10,000 10,000

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 75,600 70,000 60,000

คําเชําบ๎าน 168,000 237,600 237,600

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 35,029 18,000 34,000

รวมค่าตอบแทน 283,239 645,600 671,600
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

922,857 0 0 %

0 392,000 -2.99 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 28,800 -6.56 %

0 3,615.5 0 %

0 145,600 -100 %

18,805 22,140 10 %

245,984 222,332.99 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,500 1,600 -50 %

ค่าใชส้อย

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 1,248,472 0 0

คําจ๎างเหมาบริการ 0 334,000 324,000

คําจ๎างเหมาบริการดูดส๎วม 0 10,000 10,000

คําจ๎างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน๑ส านักงานเทศบาล

ต าบลบ๎านจั่น
0 0 15,000

คําเชําเคร่ืองถํายเอกสาร 0 48,800 45,600

คําถํายเอกสาร  คําเย็บเลํมเข๎าปก 0 5,000 5,000

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 0 50,000 0

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 13,751 100,000 110,000

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 124,013 40,000 0

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 100,000

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 0 0 60,000

คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ 

และพวงมาลา
0 10,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

38,165 28,690 -100 %

0 0 0 %

260,350 148,011 -100 %

0 0 100 %

74,264.36 51,312.75 66.67 %

1,561,925.36 1,044,102.24

คําสินไหมทดแทนกรณีเจ๎าหน๎าทีข่องรัฐ

กระท าละเมิดตํอบุคคลภายนอก
0 0 10,000

โครงการคําใช๎จํายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา

เทศบาลและผ๎ูบริหารท๎องถิ่น
0 0 200,000

โครงการคําใช๎จํายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา

เทศบาลและผ๎ูบริหารท๎องถิ่น
0 1,000 0

โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกต้ัง 0 0 50,000
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร 0 0 50,000
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร 25,492 50,000 0

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานบุคลากร

ของเทศบาล
126,286 0 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร

ของเทศบาล
0 430,000 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร

ของเทศบาล
0 0 58,800

34,767.11 30,000 50,000

1,572,781.11 1,108,800 1,093,400

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

รวมค่าใชส้อย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

139,420 217,367.1 -39.06 %
0 4,495 0 %

47,341 79,098 20 %
42,638.06 15,739.7 0 %

2,424 990 33.33 %
73,340 75,000 0 %

0 0 100 %
5,292 14,250 0 %

67,300 29,370 33.33 %
377,755.06 436,309.8

400,257.19 426,813.85 4.44 %
67,337.08 53,096.9 0 %
38,978.75 33,535.72 0 %

2,000 2,000 -16.67 %
22,851.59 27,607.1 -10 %

531,424.61 543,053.57
2,720,325.03 2,231,385.61

129,275.3 131,277 80,000
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 7,205 10,000 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ๎านงานครัว 59,737 50,000 60,000
วัสดุกํอสร๎าง 0 0 0
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 17,238 15,000 20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 71,000 80,000 80,000
วัสดุการเกษตร 0 0 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 990 10,000 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร๑ 13,590 30,000 40,000

299,035.3 326,277 310,000

399,382.93 450,000 470,000

รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

คําไฟฟูา
คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 63,396.8 70,000 70,000
คําบริการโทรศัพท๑ 43,823 50,000 50,000
คําบริการไปรษณีย๑ 2,000 6,000 5,000
คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 21,465.25 50,000 45,000

530,067.98 626,000 640,000รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบด าเนินงาน 2,685,123.39 2,706,677 2,715,000
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 0 %

0 0 -100 %

1,700 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

36,500 0 0 %

0 0 0 %

41,000 0 0 %

ค่าครุภัณฑ์

300,000 0 0

งบลงทุน

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

โครงการจัดหาครุภัณฑ๑ส านักงาน

ส าหรับใช๎ในห๎องประชุมสภาฯ

จัดซ้ือ เก๎าอี้ปฏิบัติงาน 0 4,500 0

จัดซ้ือเก๎าอี้ปฏิบัติงาน 0 1,700 0

จัดซ้ือเคร่ืองขัดพืน้ 0 20,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุุนขนาด 25 ลิตร 8,500 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท๑ 0 0 12,000

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท๑เคล่ือนที่ 0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 

ขนาด 18,000 บีทียู
56,000 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน 

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 0
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 -100 %

9,200 0 0 %

192,000 0 0 %

0 0 -50 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

4,900 0 0 %

6,000 0 -100 %

0 0 0 %

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน 

แบบต้ังพืน้ หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
0 28,600 0

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลา

เข๎าออกงาน
0 0 0

จัดซ้ือซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 0

จัดซ้ือซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

พร๎อมภาพพระบรมฉายาลักษณ๑
0 192,000 96,000

จัดซ้ือโซฟารับแขก 40,000 0 0

จัดซ้ือต๎ูบานเล่ือนทึบ ขนาด 5 ฟุต 0 0 10,200

จัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 4,500 0 0

จัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก 

ขนาด 5 ฟุต 2 บาน
0 10,200 0

จัดซ้ือโต๏ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต 

พร๎อมกระจก
0 0 0

จัดซ้ือโต๏ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต 

พร๎อมกระจก
0 6,800 0

จัดซ้ือโต๏ะท างานผ๎ูบริหารแบบไม๎ 18,700 0 0
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 24,000 0 %

0 10,000 0 %

13,650 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 11,990 0 %

0 5,000 0 %

0 0 0 %

จัดซ้ือโต๏ะพับสแตนเลสขาพับขนาดความกว๎าง

ไมํน๎อยกวํา 60 ซม. ขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 

180 ซม.

0 35,000 0

จัดซ้ือโต๏ะหมูํบูชา 0 0 7,500

จัดซ้ือถังต๎มน้ าไฟฟูา 0 0 0

จัดซ้ือถังน้ าเย็นสแตนเลส 0 0 0

จัดซ้ือพัดลมติดผนัง 0 15,000 0

จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 0 0 45,000

199,700 0 0

0 0 0

ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ

โครงการติดต้ังอุปกรณ๑โสตทัศน๑และระบบเสียง

ส าหรับห๎องประชุมสภา

ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ

จัดซ้ือกล๎องถํายภาพ ระบบดิจิตอลความละเอียด 

16 ล๎านพิกเซล

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

0 0 0

จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2* จอขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว
29,000 0 0

 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

30,000 0 0 %

0 21,000 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -6.25 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

2,800 0 0 %

337,750 71,990

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2* (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) 

จ านวน 1 ชุด

0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานประมวลผล*
0 0 22,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานส านักงาน*
0 0 16,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)
7,700 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer)
0 8,000 7,500

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED ขาวด า 

(30 หน๎า/นาท)ี
15,400 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 2,800 7,500 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 

จ านวน 1 เคร่ือง
0 0 0

682,300 329,300 216,200รวมค่าครุภัณฑ์
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 -100 %

0 0

337,750 71,990

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 500,000 0

0 500,000 0

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

คําซ้ือหรือแลกเปล่ียนทีดิ่น

โครงการจัดซ้ือทีดิ่นส าหรับใช๎เป็นทีส่าธารณะ

ชุมชนศรีประจักษ๑

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 682,300 829,300 216,200

รายจ่ายอ่ืน

25,000 0 0

0 15,000 0

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจํายอื่น

 โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการให๎บริการประชาชนของเทศบาล

โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการให๎บริการประชาชนของเทศบาล
0 0 25,000

25,000 15,000 25,000

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 25,000 15,000 25,000

รวมรายจ่ายอ่ืน
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

15,000 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 0 100 %

15,000 15,000

15,000 15,000

9,142,465.03 9,018,985.61

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

0 0 0

0 15,000 0

โครงการอุดหนุนศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการ

ชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ

0 0 7,000

0 15,000 7,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 7,000

เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการ

ชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ

รวมเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทัว่ไป 9,226,463.39 10,615,137 10,711,840
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

1,395,600 1,477,200 5.19 %

105,366 95,496 0 %

170,400 170,400 0 %

26,710 108,000 0 %

3,000 12,000 0 %

1,701,076 1,863,096

1,701,076 1,863,096

0 0 100 %

36,000 48,300 0 %

34,000 36,900 -21.35 %

70,000 85,200

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

1,312,982 1,603,080 1,686,261

งบบุคลากร

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 41,496 95,496 95,496

เงินประจ าต าแหนํง 170,400 170,400 170,400

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 108,000 108,000

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0 12,000 12,000

1,524,878 1,988,976 2,072,157รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร 1,524,878 1,988,976 2,072,157

ค่าตอบแทน

0 5,000 10,000

คําเชําบ๎าน 36,000 60,000 60,000

งบด าเนินงาน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 28,628 37,000 29,100

64,628 102,000 99,100รวมค่าตอบแทน
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

210,660.5 0 0 %

0 108,000 0 %

0 12,939 0 %

0 0 -100 %

0 44,500 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

6,400 28,960.5 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

1,550 22,873 0 %

0 0 0 %

21,857.5 55,350 0 %

245,352 0 0

0 108,000 108,000

ค่าใชส้อย

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ

คําจ๎างเหมาบริการถํายเอกสารเย็บเลํมเข๎าปก 0 20,000 20,000

คําจ๎างเหมาพัฒนาเว็บไซต๑และให๎บริการ

อินเตอร๑เน็ต
0 20,000 0

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 0 30,000 0

0 30,000 0

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น

คําใช๎จํายตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 18,210 0 0

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 25,717 30,000 30,000

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 0 0 30,000

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 0 0 30,000

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี 0 0 0

โครงการประชาคมพือ่จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 16,370 0 0

โครงการประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี 0 0 0
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 -100 %

0 0 100 %

1,500 16,227 0 %

241,968 288,849.5

22,404 15,839 50 %

6,965 6,450 0 %

975 0 100 %

46,970 32,980 0 %

77,314 55,269

9,095 9,095 -34.03 %

9,095 9,095

398,377 438,413.5

โครงการประชุมประชาคมเพือ่จัดท าแผน

พัฒนาท๎องถิ่น
0 40,000 0

โครงการประชุมประชาคมเพือ่จัดท าแผน

พัฒนาท๎องถิ่น
0 0 40,000

11,780 10,000 10,000คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

317,429 288,000 268,000

16,723 20,000 30,000

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 1,670 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 6,097 10,000 20,000

รวมค่าใชส้อย

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร๑ 26,930 30,000 30,000

51,420 70,000 90,000

9,095 9,095 6,000

9,095 9,095 6,000

รวมค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน 442,572 469,095 463,100
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6,800 0 0 %

0 32,400 0 %

0 5,500 0 %

4,900 5,100 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

2,730 0 0 %

0 46,500 0 %

0 0 100 %

ค่าครุภัณฑ์

0 0 0

งบลงทุน

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

จัดซ้ือเก๎าอี้พนักพิง แบบมีล๎อ

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน ชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
0 0 0

จัดซ้ือต๎ูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0

จัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต 0 0 0

จัดซ้ือโต๏ะท างานเหล็กพร๎อมกระจก ขนาด 4 ฟุต 9,600 0 0

จัดซ้ือโต๏ะท างานเหล็กพร๎อมกระจก ขนาด 5 ฟุต 6,700 0 0

จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 0 0 0

0 0 0

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที ่แบบล๎อลาก 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว
0 0 7,900

ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง  Powered Mixer 680 w 

(340 + 340 w)
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 24,990 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 16,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ

0 0 0

จัดซ้ือชุดอากาศยานไร๎คนขับส าหรับถํายภาพ

ทางอากาศ
0 0 49,400

0 0 20,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานประมวลผล*
0 0 22,000

จัดซ้ือกล๎องวีดีโอ

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑แท็ปเล็ต แบบที ่2

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานส านักงาน *
0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานส านักงาน*
0 16,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2* (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)
0 0 30,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร๎อมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ๑(Ink Tank Printer)
0 8,000 0
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 0 %

0 0 0 %

14,430 130,490

14,430 130,490

2,113,883 2,431,999.5

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED สี

แบบ Network
12,000 0 0

จัดซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว
3,000 0 0

31,300 24,000 129,300

รวมงบลงทุน 31,300 24,000 129,300

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 1,998,750 2,482,071 2,664,557

รวมค่าครุภัณฑ์
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

1,217,480 1,217,290 25.04 %

0 17,720 -100 %

170,400 136,800 30.67 %

35,420 126,000 50 %

4,000 14,000 50 %

1,427,300 1,511,810

1,427,300 1,511,810

54,000 120,700 -12 %

0 10,520 0 %

63,000 15,000 27.27 %

8,329 17,200 101.9 %

125,329 163,420

งานบริหารงานคลัง

0 100,000 88,000

0 0 0

คําเชําบ๎าน 78,000 132,000 168,000

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0 42,000 84,800

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

78,000 274,000 340,800รวมค่าตอบแทน

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,046,640 1,315,960 1,645,440

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 0 15,900 0

เงินประจ าต าแหนํง 170,400 130,400 170,400

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 216,000 324,000

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0 24,000 36,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,217,040 1,702,260 2,175,840

รวมงบบุคลากร 1,217,040 1,702,260 2,175,840

งบด าเนินงาน
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

945,945 0 0 %

0 752,020 -33.33 %

0 28,800 0 %

0 62,700 -100 %

92,868 62,198 -25 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

39,870.73 23,245.81 0 %

1,078,683.73 928,963.81

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 934,420 0 0

0 972,000 648,000

0 0 0

ค่าใชส้อย

คําจ๎างเหมาบริการ

คําเชําเคร่ืองถํายเอกสาร

0 70,000 0

53,632 40,000 30,000

0 0 30,000

0 0 10,000

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

โครงการปรับปรุงข๎อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน

ทรัพย๑สิน

0 10,000 0

0 5,000 0

0 0 5,000

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 13,972.91 30,000 30,000

1,002,024.91 1,127,000 753,000

โครงการปรับปรุงข๎อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน

ทรัพย๑สิน

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

รวมค่าใชส้อย
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

69,964.15 53,146 50 %

9,800 3,510 0 %

55,280 60,700 0 %

0 0 0 %

11,201 12,620 20 %

146,245.15 129,976

2,000 1,192 -37.5 %

2,000 1,192

1,352,257.88 1,223,551.81

0 0 -100 %

0 0 0 %

65,676.8 20,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 20,000 20,000

45,391 50,000 50,000

740 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ

15,980 25,000 30,000

127,787.8 125,000 140,000

2,000 64,000 40,000

2,000 64,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร๑

รวมค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

คําบริการไปรษณีย๑

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน 1,209,812.71 1,590,000 1,273,800

งบลงทุน

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

0 3,500 0

ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือเก๎าอี้ท างาน

11,200 0 0จัดซ้ือเก๎าอี้พักคอย
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 -100 %

5,500 0 0 %

0 5,500 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

44,000 48,500 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 64,800 0

0 0 0

0 5,500 5,500

0 5,100 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน แบบต้ังพืน้

 หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

จัดซ้ือต๎ูเหล็ก 2 บาน

จัดซ้ือต๎ูเหล็ก แบบ 2 บาน

จัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก

ขนาด 5 ฟุต 2 บาน (เล็ก)

0 6,000 0

0 0 6,000

0 0 0

ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ

จัดซ้ือโต๏ะปฏิบัติงานแบบเหล็กพร๎อมกระจก 

ขนาด 5 ฟุต

จัดซ้ือพัดลมติดผนัง

ครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง

จัดซ้ือรถจักรยานยนต๑ ขนาด 110 ซีซี 

แบบเกียร๑อัตโนมัติ

จัดซ้ือกล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 8,790 0 0

จัดซ้ือต๎ูเย็น ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 9 คิวบิกฟุต 13,690 0 0

ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 16,000 0 %

0 0 100 %

60,000 0 0 %

0 0 -100 %

109,500 70,000

109,500 70,000

0 0 0 %

0 0

0 0

2,889,057.88 2,805,361.81

14,145,405.91 14,256,346.92

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานส านักงาน *
0 0 0

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานส านักงาน*
0 0 16,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล

แบบที ่2 * (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา19 นิ้ว)
0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร๎อมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer)
0 8,000 0

33,680 92,900 27,500

33,680 92,900 27,500

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 15,000 0 0

15,000 0 0

15,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

2,475,532.71 3,385,160 3,477,140

13,700,746.1 16,482,368 16,853,537

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

512,100 546,660 5.79 %

18,000 18,000 0 %

627,420 660,360 5.04 %

486,000 612,800 23.39 %

54,000 70,000 25 %

1,697,520 1,907,820

1,697,520 1,907,820

0 0 100 %

0 0 100 %

26,000 24,000 100 %

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

478,380 596,400 630,960

18,000 18,000 18,000

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 595,320 714,480 750,480

378,000 715,800 883,200

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

เงินประจ าต าแหนํง

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

42,000 96,000 120,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,511,700 2,140,680 2,402,640

รวมงบบุคลากร 1,511,700 2,140,680 2,402,640

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

0 0 5,000

5,040 0 5,000

คําเชําบ๎าน 36,000 0 24,000

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

34,700 37,560 -15 %

60,700 61,560

527,500 0 0 %

0 0 100 %

0 461,100 27.66 %

0 31,400 -100 %

2,532 7,640 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

52,719 45,628 -100 %

0 0 100 %

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 27,500 40,000 34,000

68,540 40,000 68,000รวมค่าตอบแทน

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 658,400 0 0

0 0 36,370

0 423,000 540,000

0 20,000 0

ค่าใชส้อย

คําจัดท าประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ

คําจ๎างเหมาบริการ

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

8,026 20,000 0

0 0 10,000

0 0 20,000

0 0 10,000

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

โครงการจัดงาน วัน อปพร.

1,776 0 0

40,790 20,000 0

0 0 60,000

โครงการจัดงานวัน อปพร.

โครงการปูองกันอุบัติเหตุจราจรบนท๎องถนน

โครงการปูองกันอุบัติเหตุจราจรบนท๎องถนน
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 100 %

0 0 100 %

254,740 167,180 -87.01 %
837,491 712,948

58,132 29,235 -17.5 %
3,876 4,097 100 %

0 0 100 %
41,390 18,951.06 11.11 %
80,000 52,460 0 %

102,610 94,610 6.19 %
14,080 0 100 %

0 0 0 %
5,770 4,150 116 %

65,050 87,015.7 -78.57 %
370,908 290,518.76

1,269,099 1,065,026.76

โครงการฝึกอบรมหนํวยเฉพาะกิจดับเพลิงกู๎ภัย

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น
0 0 10,000

193,088.3 770,000 100,000

โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
0 0 10,000

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม
902,080.3 1,253,000 796,370

28,807.2 40,000 33,000
6,798 0 10,000

0 10,000 20,000

รวมค่าใชส้อย
ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุงานบ๎านงานครัว

19,805 45,000 50,000
21,680 40,000 40,000

115,321 113,000 120,000
0 0 15,000

39,200 0 0

วัสดุกํอสร๎าง
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน
วัสดุการเกษตร
วัสดุเคร่ืองแตํงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร๑ 2,570 5,000 10,800

99,950 70,000 15,000
334,131.2 323,000 313,800

1,304,751.5 1,616,000 1,178,170

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน
49



ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 20,500 0 %

0 0 -100 %

งบลงทุน

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

7,800 0 0

33,800 0 0

32,000 0 0

ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือเก๎าอี้นั่งท างาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  

ขนาด 12,000 บีทียู พร๎อมติดต้ัง

จัดซ้ือจัดซ้ือพัดลมไอน้ า

7,400 0 0

0 0 11,000

9,000 0 0

0 0 10,200

18,000 0 0

จัดซ้ือต๎ูล็อคเกอร๑  12  ประตู

จัดซ้ือต๎ูเหล็ก แบบ 2 บาน

จัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด

จัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก 

ขนาด 5 ฟุต แบบ 2 บาน

จัดซ้ือโต๏ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต

0 0 0

0 24,000 0

จัดซ้ือพัดลมดูด-เปุา อุตสาหกรรมพร๎อมทํอลม

ครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง

จัดซ้ือปูายสามเหล่ียมหยุดตรวจ ชนิดโปรํง
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

7,500 0 0 %

0 0 0 %

0 27,000 0 %

55,000 0 0 %

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล๎อ
749,000 0 0

จัดซ้ือเรืออลูมิเนียมท๎องแบน 0 0 65,000

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง เคร่ืองยนต๑ดีเซล

 สูบน้ าได๎ 3,800 ลิตรตํอนาที
0 0 102,000

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง เคร่ืองยนต๑

เบนซิน สูบน้ าได๎ 1,000 ลิตรตํอนาที 

ขนาด 7 แรงม๎า

0 0 20,100

จัดซ้ือปัม้แชํ 4,970 0 0

ครุภัณฑ๑การเกษตร

ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ

คําติดต้ังกล๎องวงจรปิด CCTV (เพิม่เติม) 499,000 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟูา ขนาด 3 กิโลวัตต๑ 

เคร่ืองยนต๑เบนซิน
0 0 0

0 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองรับสํง วิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดมือถือ 5 วัตต๑

51



ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 11,900 0 %

0 0 0 %

0 7,800 0 %

19,000 0 100 %

236,000 0 0 %

จัดซ้ือเคร่ืองรับสํงวิทยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดประจ าที ่ขนาด 10 วัตต๑
0 0 28,000

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ๑ติดรถยนต๑

พร๎อมไซเรน
48,000 0 0

จัดซ้ือต๎ูชาร๑จแบตเตอร่ี 0 3,500 0

0 0 47,500

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ ระดับ SVGA 

 ขนาด 3,000 ANSI Lumens
0 0 0

จัดซ้ือโทรทัศน๑สี (LED TV) 10,990 0 0

จัดซ้ือไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย๑ (โซลําเซลล๑)

ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ

ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต้ังพืน้ทรงสูง 0 0 0

จัดซ้ือเล่ือยโซํยนต๑ 0 0 20,000

ครุภัณฑ๑โรงงาน

ครุภัณฑ๑เคร่ืองดับเพลิง

จัดซ้ือชุดเคร่ืองหายใจชนิดถังอัดอากาศ SCBA 

แบบผจญเพลิง
0 0 0
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 78,000 0 %

0 6,000 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

16,000 0 0 %

21,900 0 0 %

7,700 0 0 %

0 0 -100 %

25,000

จัดซ้ือหมวกดับเพลิง

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานส านักงาน *
0 0 0

0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)
0 0 0

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานส านักงาน * 

(จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1* (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)

จัดซ้ือชุดผจญเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) 140,000 80,000 80,000

จัดซ้ือบันไดดับเพลิง 0 0 0

0 0 40,000

จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิง ปรับรูปแบบน้ าได๎ 

แบบด๎ามปืน
0 25,000

0 17,000 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer)
0 4,300 0
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2,800 0 -100 %

365,900 151,200

365,900 151,200

94,895 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

94,895 0

94,895 0

3,427,414 3,124,046.76

3,427,414 3,124,046.76

0 2,500 0

1,559,960 156,300 448,800

1,559,960 156,300 448,800

0 0 0

0 0 100,000

อุดหนุนศูนย๑ปูองกันปราบปรามยาเสพติด

อ าเภอเมืองอุดรธานี
0 100,000 0

0 100,000 100,000

0 100,000 100,000

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

โครงการปูองกันปราบปรามยาเสพติด

(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองอุดรธานี)

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

4,376,411.5 4,012,980 4,129,610

4,376,411.5 4,012,980 4,129,610
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

1,445,956 1,620,900 3.81 %

18,000 18,000 0 %

17,500 42,000 6.08 %

217,360 142,800 -3.47 %

35,365 16,620 -20 %

1,734,181 1,840,320

1,734,181 1,840,320

0 0 159.09 %

0 14,000 15.58 %

0 14,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

1,372,320 2,199,920 2,283,720

เงินประจ าต าแหนํง 18,000 60,000 60,000

0 126,700 134,400

264,000 149,680 144,480

เงินเดือนพนักงาน

เงินวิทยฐานะ

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

48,000 24,000 19,200

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,702,320 2,560,300 2,641,800

รวมงบบุคลากร 1,702,320 2,560,300 2,641,800

0 30,800 35,600

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คําเชําบ๎าน 0 88,000 228,000

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน 0 118,800 263,600

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

466,600 0 0 %

0 535,500 40 %

0 2,400 0 %

0 53,000 -100 %

0 0 0 %

8,816 8,387.2 0 %

0 0 100 %

531,260 668,100 -11.92 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

24,050 700 0 %

1,030,726 1,268,087.2

ค่าใชส้อย

543,200 0 0

0 540,000 756,000

0 5,000 5,000

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ

คําจ๎างเหมาบริการดูดส๎วม

0 20,000 0

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

154,490 0 0

1,376 20,000 20,000

0 0 60,000

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

คําจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

0 648,400 571,100

407,180 0 0

0 20,000 0

0 0 20,000

2,800 10,000 10,000

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร

สถานศึกษาอาหารกลางวัน

โครงการหนูจ๐า ร๎ูไว๎  จะปลอดภัยจากการจมน้ า

โครงการหนูจ๐า ร๎ูไว๎  จะปลอดภัยจากการจมน้ า

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

1,109,046 1,263,400 1,442,100รวมค่าใชส้อย
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ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

37,439 9,994 100 %

9,518 9,987 -66.67 %

512,426.18 552,313.48 -2.54 %

57,409.28 46,855.94 -16.67 %

18,150 21,470 0 %

450 1,040 0 %

30,822 13,210 0 %

666,214.46 654,870.42

26,804.86 27,542.54 66.67 %

13,554.44 8,442.3 -16.67 %

15,151.2 14,519.9 0 %

55,510.5 50,504.74

1,752,450.96 1,987,462.36

9,787 10,000 20,000

9,939 30,000 10,000

495,063.66 528,872 515,459

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ๎านงานครัว

คําอาหารเสริม (นม)

วัสดุกํอสร๎าง 0 60,000 50,000

0 0 0

900 2,000 2,000

13,151 20,000 20,000

528,840.66 650,872 617,459

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ

วัสดุคอมพิวเตอร๑

รวมค่าวัสดุ

20,872.91 30,000 50,000

7,393.7 24,000 20,000

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 14,518.6 15,000 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 42,785.21 69,000 85,000

ค่าสาธารณูปโภค

คําไฟฟูา

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล

รวมงบด าเนินงาน 1,680,671.87 2,102,072 2,408,159
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0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 46,000 0 %

0 9,400 0

0 0 17,000

งบลงทุน

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

0 3,400 0

42,000 0 0

ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ

0 0 0

ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือเก๎าอี้พนักพิง บุนวม แบบมีล๎อ

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 

ขนาด 18,000 บีทียู พร๎อมติดต้ัง

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน แบบติด

ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

จัดซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ าอัตโนมัติ

จัดซ้ือโต๏ะคอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือโต๏ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต 

พร๎อมกระจก

จัดซ้ือถังน้ า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 

2,500 ลิตร

จัดซ้ือกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิดชนิดเครือขําย 

แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ังภายในอาคาร 

ส าหรับใช๎ในงานรักษาความปลอดภัยทัว่ไป

0 0 84,000

0 0 11,000

0 0 2,500
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0 0 100 %

0 0 0 %

22,000 0 0 %

0 0 100 %

15,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 44,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑หรือชนิด LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบที ่2 (33 หน๎า/นาท)ี 

จ านวน 1 เคร่ือง

0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer)
0 0 8,600

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานประมวลผล*

ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว

0 0 29,200

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า 

ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน๎า/นาท)ี
0 8,900 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 2,800 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น แบบตํอทํอ ขนาด 2 ก๏อก

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1* จอขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 * (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) 

จ านวน 1 ชุด

22,000 0 0

0 0 0
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2,800 0 0 %

39,800 46,000

39,800 46,000

782,000 0 0 %

0 0 100 %

0 774,000 -100 %

782,000 774,000

782,000 774,000

4,308,431.96 4,647,782.36

4,308,431.96 4,647,782.36

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 

จ านวน 1 เคร่ือง
0 0 0

66,800 21,700 196,300

66,800 21,700 196,300

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ 736,000 0 0

โครงการงบอุดหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนในเขตเทศบาล 2  โรงเรียน
0 0 796,000

0 784,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน

ในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน

736,000 784,000 796,000

736,000 784,000 796,000

4,185,791.87 5,468,072 6,042,259

4,185,791.87 5,468,072 6,042,259

รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมแผนงานการศึกษา
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739,200 781,980 13.85 %

176,400 176,400 0 %

194,688 202,560 2.24 %

0 0 0 %

1,110,288 1,160,940

1,110,288 1,160,940

0 0 0 %

3,500 0 100 %

2,043.25 0 40 %

5,543.25 0

แผนงานสาธารณสุข

694,800 1,139,440 1,297,200

176,400 194,400 194,400

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน

เงินประจ าต าแหนํง

187,200 318,792 325,920

0 12,000 12,000

1,058,400 1,664,632 1,829,520

1,058,400 1,664,632 1,829,520

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

0 144,000 144,000

67,000 0 48,000

5,513.75 10,000 14,000

รวมค่าตอบแทน 72,513.75 154,000 206,000

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

คําเชําบ๎าน

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
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321,300 0 0 %
0 249,600 -18.8 %
0 7,800 -100 %

0 0 0 %

0 13,776 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

320,900 0 0
0 266,000 216,000
0 20,000 0

0 10,800 10,800

ค่าใชส้อย
รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

คําส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว๑ตามโครงการสัตว๑

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย๑ พลเอกหญิง 

พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภร

ณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

7,104 20,000 20,000

0 0 20,000

0 0 20,000

0 20,000 0

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข๎เลือดออก

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข๎เลือดออก

0 0 20,000โครงการจัดกิจกรรม วัน อสม. แหํงชาติ
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0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,000 0

0 0 20,000

0 0 20,000

0 0 20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. แหํงชาติ
โครงการตามพระราชด าริ  ด๎านสาธารณสุข  

ชุมชนสัมพันธ๑สุข
โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข   

ชุมชนธนาดร
โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  

ชุมชนชานเมือง

0 0 20,000

0 0 20,000

โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  

ชุมชนบ๎านจั่น
0 0 20,000

โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  

ชุมชนยานเกราะ
0 0 20,000

โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  

ชุมชนศรีประจักษ๑
0 0 20,000

โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  

ชุมชนดงเค็ง 1
โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  

ชุมชนดงเค็ง 2

0 0 20,000
โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  

ชุมชนศรีพัฒนา
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0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข  

ชุมชนเอื้ออาทร
0 0 20,000

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนชานเมือง
0 20,000 0

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนดงเค็ง 1
0 20,000 0

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนดงเค็ง 2
0 20,000 0

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนธนาดร
0 20,000 0

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนบ๎านจั่น
0 20,000 0

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนยานเกราะ
0 20,000 0

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนศรีประจักษ๑
0 20,000 0

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนศรีพัฒนา
0 20,000 0
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

28,388 0 -100 %

0 0 100 %

24,900 28,994 0 %

0 66,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

377,740 344,925 -100 %

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนสัมพันธ๑สุข
0 20,000 0

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

ชุมชนเอื้ออาทร
0 20,000 0

โครงการฝึกอบรม Care Giver เพือ่ดูแลผ๎ูสูงอายุ

ทีม่ีภาวะพึง่พิง (Long Term Care)ในชุมชน
0 20,000 0

โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านสุขาภิบาล

อาหาร
0 20,000 0

โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านสุขาภิบาล

อาหาร
0 0 20,000

โครงการรณรงค๑ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 0 0 0

โครงการสํงเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชน 24,000 72,000 0

โครงการสํงเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชน 0 0 72,000

โครงการสํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวม

ด๎านการดูแลรักษาความสะอาด
0 0 768,600

โครงการสํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวม

ด๎านการดูแลรักษาความสะอาด
0 685,750 0
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0 0 -100 %

0 0 100 %

752,328 711,095

13,881 13,912 0 %
0 8,337.5 0 %
0 0 0 %

4,429.8 5,670 0 %
18,310.8 27,919.5

776,182.05 739,014.5

0 0 -100 %

0 0 0 %

โครงการสัตว๑ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ๎าตามแนวพระราชด าริ
0 30,000 0

โครงการสัตว๑ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ๎าตามแนวพระราชด าริ
0 0 30,000

352,004 1,369,550 1,397,400

6,147 10,000 10,000

รวมค่าใชส้อย
ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน
2,710 50,000 50,000
1,460 10,000 10,000
9,200 10,000 10,000

19,517 80,000 80,000
444,034.75 1,603,550 1,683,400

วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
วัสดุคอมพิวเตอร๑

รวมค่าวัสดุ
รวมงบด าเนินงาน

จัดซ้ือเก๎าอี้พนักพิงแบบมีล๎อ 0 6,800 0
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  36,000 บีทียู
43,500 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ๑ส านักงาน
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0 0 -100 %

58,000 0 0 %

0 79,750 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

58,000 79,750

58,000 79,750

1,944,470.05 1,979,704.5

1,944,470.05 1,979,704.5

จัดซ้ือโต๏ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 

พร๎อมกระจก
0 4,700 0

0 0 0

0 0 0

ครุภัณฑ๑การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองพํนหมอกควัน

ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎า แบบข๎อแข็ง

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

22,000 0 0

0 22,000 0

7,700 0 0

2,800 0 0

จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1* จอขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานประมวลผล*

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED ขาวด า 

(30 หน๎า/นาท)ี

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA

76,000 33,500 0

76,000 33,500 0

1,578,434.75 3,301,682 3,512,920

1,578,434.75 3,301,682 3,512,920

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมแผนงานสาธารณสุข
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882,352 944,340 18.48 %

134,400 134,400 0 %

324,000 329,000 0.9 %

36,000 37,570 -11.2 %

1,376,752 1,445,310

1,376,752 1,445,310

0 0 77.38 %

55,000 60,000 0 %

2,757 4,443 50 %

57,757 64,443

แผนงานเคหะและชมุชน

เงินเดือนพนักงาน 830,700 1,112,080 1,317,600

134,400 152,400 152,400

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินประจ าต าแหนํง

324,000 462,000 466,140

36,000 60,000 53,280

1,325,100 1,786,480 1,989,420

รวมงบบุคลากร 1,325,100 1,786,480 1,989,420

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

0 55,000 97,560

66,200 72,000 72,000

0 9,600 14,400

66,200 136,600 183,960

ค่าตอบแทน

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

คําเชําบ๎าน

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน
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1,133,092 0 0 %

0 931,114.5 -5.88 %

0 7,800 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 490,000 0 %

4,904 4,904 0 %

0 0 100 %

275,023.67 164,567.37 -14.36 %

1,413,019.67 1,598,385.87

11,647.71 14,513 0 %

168,748 119,988.4 -18.92 %

ค่าใชส้อย

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 1,036,600 0 0

0 918,000 864,000

0 30,000 0

0 10,000 0

คําจ๎างเหมาบริการ

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

คําส ารวจและรังวัดทีดิ่นสาธารณะ

0 200,000 0

0 0 10,000

0 0 0

8,784 30,000 30,000

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า ถนนมิตรภาพ

โครงการคําส ารวจ และรังวัดทีดิ่น

สาธารณประโยชน๑

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑สวนสาธารณะหนองกล้ิง

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

0 0 30,000

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 100,295.48 181,000 155,000

รวมค่าใชส้อย 1,145,679.48 1,369,000 1,089,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 19,232 20,000 20,000

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

98,210 185,000 150,000วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
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284,868.95 271,003.45 -16.67 %

29,710.22 4,300 0 %

129,100 139,460 0 %

15,000 14,950 0 %

14,950 14,970 0 %

654,024.88 579,184.85

2,124,801.55 2,242,013.72

28,100 0 0 %

0 0 100 %

686,203.61 240,000 200,000

49,840 30,000 30,000

127,756.5 160,000 160,000

0 15,000 15,000

วัสดุกํอสร๎าง

วัสดุยานพาหนะและขนสํง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

วัสดุการเกษตร

11,400 15,000 15,000

992,642.11 665,000 590,000

2,204,521.59 2,170,600 1,862,960

วัสดุคอมพิวเตอร๑

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

0 0 0

0 0 48,100

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน ชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน 

แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 30,000 บีทียู
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 94,160 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

11,000 0 0 %

26,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ

0 0 0จัดซ้ือหม๎อแปลงไฟฟูา พร๎อมติดต้ังและร้ือถอน

ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว

0 0 11,000

0 19,000 0

19,000 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองตัดแตํงพุมํไม๎ ขนาด 22 นิ้ว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎า แบบข๎อแข็ง

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎า แบบข๎อแข็ง 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.5 แรงม๎า

ครุภัณฑ๑โรงงาน

0 0 0

0 0 0

0 30,000 0

0 35,000 0

จัดซ้ือสวํานไขควงแบตเตอร่ี แบบมือถือ 0 8,000 0

จัดซ้ือครุภัณฑ๑สวํานโรตาร่ี

จัดซ้ือเคร่ืองตัดถนนคอนกรีต เคร่ืองยนต๑เบนซิน

ขนาด 9 HP ขนาดใบตัด 14 - 16 นิ้ว

จัดซ้ือเล่ือยโซํยนต๑ ขนาด 12-18 นิ้ว

จัดซ้ือเล่ือยโซํยนต๑ ขนาด 25 นิ้ว

จัดซ้ือสวํานไฟฟูา 0 5,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 -100 %

0 0 0 %

65,100 94,160

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 

ส าหรับงานประมวลผล*
0 44,000 0

15,800 0 0

34,800 141,000 59,100

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

ส าหรับกระดาษขนาด A3

รวมค่าครุภัณฑ์

0 0 121,440

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ชุมชนสัมพันธ๑สุข 21 0 120,000 0

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยข๎างหมูํบ๎าน

ศุภาลัย
0 90,000 0

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค

คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (K)

โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมคอนกรีต

เสริมเหล็ก (Box Culvert) ถนนยานเกราะ 

ชุมชนยานเกราะ

0 0 500,000

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  ซอยมุลาลี 

ชุมชนสัมพันธ๑สุข
0 0 370,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 -100 %

0 288,000 0 %

0 490,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

509,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า (ตรงกลางถนน) 

พร๎อมยกระดับถนน ซอยพรมมินทร๑ 1
0 315,000 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. ซอย 4-5 

ชุมชนยานเกราะ
0 0 0

0 0 0
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 

ซอยยานเกราะ 5 (ด๎านขวา) ชุมชนยานเกราะ

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. ถนนพัฒนา 

(ฝ่ังขวา) ติดกับถนนราษฎร๑บูรณะ ชุมชนบ๎านจั่น
0 750,000 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. ถนนพัฒนา 

(ฝ่ังซ๎าย) ติดกับถนนราษฎร๑บูรณะ ชุมชนบ๎านจั่น
0 750,000 0

0 0 0

0 540,000 0

0 490,000 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. พร๎อม

ฝาตะแกรงเหล็กถนนมิตรเจริญ (เร่ิมจากส่ีแยก

ศาลาชุมชนสัมพันธ๑สุขถึงถนนราชสุดา) (ข๎างขวา)

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ซอย 10 

สัมพันธ๑สุข ชุมชนสัมพันธ๑สุข

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ซอย 11 

สัมพันธ๑สุข ชุมชนสัมพันธ๑สุข
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 -100 %

365,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ซอยบรรณเทศ 

ชุมชนดงเค็ง1
0 112,000 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ซอยมุลาลี 

ชุมชนสัมพันธ๑สุข
0 0 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ซอยรํุงนภา 

ชุมชนบ๎านจั่น
0 110,000 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ซอยสามัคคี 1 

ชุมชนบ๎านจั่น
0 520,000 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า 

ท๎ายซอยยานเกราะ 4
0 80,000 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า 

ท๎ายซอยยานเกราะ 5
0 100,000 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า พร๎อมฝาปิด คสล.

 ส าเร็จรูป ซอยเหลืองงาม ชุมชนบ๎านจั่น (ข๎างซ๎าย)
0 120,000 0

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า พร๎อมฝาปิด คสล.

 ส าเร็จรูป ซอยเหลืองงาม ชุมชนบ๎านจั่น (ข๎างขวา)
0 120,000 0

โครงการกํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. พร๎อม

รางวี คสล. สายซอยชานเมือง 2 ชุมชนชานเมือง
0 0 495,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

874,000 778,000

939,100 872,160

165,691.12 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการกํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. พร๎อม

รางวี คสล. สายถนน โนนภูทํอง (ฝ่ังซ๎าย)  

เชื่อมล าห๎วยน้ าขุํน ชุมชนศรีประจักษ๑

0 0 495,000

โครงการปรับปรุง,ตํอเติม ศาลาชุมชนยานเกราะ 0 200,000 0

โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  

ถนนพัฒนา สายลาดเนิน ชุมชนบ๎านจั่น

0 0 1,050,000

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง 

ซอยแยกถนนมิตรเจริญ
0 25,000 0

0 4,442,000 3,031,440

34,800 4,583,000 3,090,540

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

285,427.68 0 0

โครงการขยายเขตประปาทุกชุมชนในเขตเทศบาล 0 0 100,000

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและปักเสา

พาดสาย พร๎อมติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะ

ถนนในเขตเทศบาล

0 0 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 -100 %
0 0 -100 %

165,691.12 0
165,691.12 0

4,606,344.67 4,559,483.72

อุดหนุนการขยายเขตประปา 0 100,000 0
อุดหนุนการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 0 100,000 0

285,427.68 200,000 200,000
285,427.68 200,000 200,000

3,849,849.27 8,740,080 7,142,920

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าถนน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

368,130 612,000 0 %

41,000 68,000 0 %

409,130 680,000

409,130 680,000

1,774,612 0 0 %

0 1,038,900 -8.33 %

0 620,978 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

324,000 540,000 540,000

36,000 60,000 60,000

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

โครงการบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอย

และการก าจัดขยะติดเชื้อในชุมชน

โครงการบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอย

และการก าจัดขยะติดเชื้อในชุมชน
0 0 700,000

360,000 600,000 600,000

360,000 600,000 600,000

2,189,069.5 0 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

0 1,296,000 1,188,000

0 0 0

0 700,000 0

คําจ๎างเหมาบริการ

โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะ

ติดเชื้อในชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 100 %

0 29,983 -100 %

149,716.54 111,748.6 0 %

1,924,328.54 1,801,609.6

474,290 465,000 233.33 %
9,880 1,910 0 %

46,339.86 52,880 0 %
379,150 371,120 12.5 %
15,950 6,000 0 %

925,609.86 896,910
2,849,938.4 2,698,519.6
3,259,068.4 3,378,519.6

7,865,413.07 7,938,003.32

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหลํงก าเนิด

อยํางมีสํวนรํวมและน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน๑
0 0

วัสดุการเกษตร 9,720 25,000 25,000
906,291 560,000 680,000

รวมงบด าเนินงาน 3,147,979.08 2,976,000 2,998,000
รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,507,979.08 3,576,000 3,598,000

0 5,000 5,000
90,177 100,000 100,000

7,357,828.35 12,316,080 10,740,920

328,644 400,000 450,000

30,000

โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหลํงก าเนิด

อยํางมีสํวนรํวมและน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน๑
0 20,000 0

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 52,618.58 400,000 400,000

รวมค่าใชส้อย 2,241,688.08 2,416,000 2,318,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ๎านงานครัว 477,750 30,000 100,000
วัสดุกํอสร๎าง
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

รวมค่าวัสดุ

รวมแผนงานเคหะและชมุชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

972,000 1,030,020 5.19 %
60,000 60,000 0 %

238,560 253,080 4.79 %
26,710 108,000 0 %
3,000 12,000 0 %

1,300,270 1,463,100
1,300,270 1,463,100

50,000 10,000 0 %

50,000 10,000

357,346 0 0 %

0 216,000 0 %

0 13,293 21.21 %

12,000
1,201,740 1,570,560 1,641,600

รวมงบบุคลากร 1,201,740 1,570,560 1,641,600
งบด าเนินงาน

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 36,800 10,000 10,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน

36,800 10,000 10,000

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 464,492 0 0

0 216,000 216,000

0 16,500 20,000

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

คําจ๎างเหมาบริการ

คําเชําทีร่าชพัสดุ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบบุคลากร
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน
เงินประจ าต าแหนํง

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง

916,260 1,114,800 1,172,640
60,000 60,000 60,000

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 225,480 275,760 288,960
0 108,000 108,000
0 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 14,400 -100 %

23,232 9,480 0 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 6,390 0 %

5,330 0 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %

9,090 0 -100 %
0 0 100 %

0 50,000 0

17,728 20,000 20,000
0 0 20,000

0 0 30,000

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

คําใช๎จํายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

0 30,000 0

10,000 0 0

0 0 0

5,280 0 0
0 0 10,000

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการจัดเก็บข๎อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)

โครงการจัดเก็บข๎อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน

ของเทศบาลเพือ่จัดท าแผนพัฒนา

โครงการจัดงานวันผ๎ูสูงอายุ
โครงการจัดงานวันผ๎ูสูงอายุ

0 0 10,000
0 10,000 0
0 0 30,000

โครงการจัดท า แผนแมํบทชุมชน
โครงการจัดท าแผนแมํบทชุมชน
โครงการแปรรูปอาหารการท าถั่วตัด
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

26,597 0 0 %

0 0 100 %

15,455 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

369,080 489,860 0 %

0 0 0 %

30,000 30,000 0 %

72,030 24,860 -50 %
908,160 804,283

15,812 17,592 0 %

31,114.3 32,000 100 %

0 0 0

0 0 80,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ๎ูสูงอายุ

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

โครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ

0 0 0

0 30,000 0

0 0 20,000

0 0 0

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนกิจการกลํุมสตรี

และกลํุมอาชีพ
390,133 0 0

โครงการเยาวชนเข๎มแข็ง(กิจกรรมปลูกฝังเด็กไทย

ใสํใจจราจร)

โครงการสํงเสริมการเพาะเห็ด(เห็ดตับเตํา)

โครงการสํงเสริมและพัฒนาสตรี 

กิจกรรมวันสตรีสากล

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลํุมสตรี 

กลํุมอาชีพ และกลํุมผ๎ูสูงอายุ

โครงการสํงเสริมอาชีพระยะส้ัน(การท าขนมมงคล) 0 0 0

39,974.91 80,000 40,000
927,607.91 452,500 496,000

15,992.5 20,000 20,000

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม
รวมค่าใชส้อย

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

2,480 0 30,000วัสดุยานพาหนะและขนสํง
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

53,000 55,000 -16.67 %

2,600 1,040 0 %

13,065 20,900 33.33 %

115,591.3 126,532

1,073,751.3 940,815

3,400 0 0 %

0 3,400 0 %

0 0 0 %

5,500 0 0 %

9,800 0 0 %

4,900 0 0 %

6,000 0 0 %

43,500 60,000 50,000

0 3,000 3,000

9,380 15,000 20,000

71,352.5 98,000 123,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ

วัสดุคอมพิวเตอร๑

รวมค่าวัสดุ

1,035,760.41 560,500 629,000

จัดซ้ือเก๎าอี้นวม 0 0 0

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

จัดซ้ือเก๎าอี้พนักพิง แบบมีล๎อ 0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  36,000 บีทียู
43,500 0 0

จัดซ้ือต๎ูเหล็ก 2 บาน 0 0 0

จัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต 0 0 0

จัดซ้ือโต๏ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต 

พร๎อมกระจก
0 0 0

จัดซ้ือโต๏ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต 

พร๎อมกระจก
0 0 0
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 13,400 0 %

0 6,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

12,000 0 0 %

41,600 22,800

41,600 22,800

2,415,621.3 2,426,715

2,415,621.3 2,426,715

จัดซ้ือโต๏ะท างานแบบเหล็กพร๎อมกระจก

ขนาด 5 ฟุต
0 0 0

0 0 0

0 8,500 0

จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว

ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ

จัดซ้ือต๎ูล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที ่15 นิ้ว  

1,000 วัตต๑ พร๎อมไมค๑ลอยคํู

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

0 0 30,000

0 0 7,500

0 0 0

43,500 8,500 37,500

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2* (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer)

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED สี 

แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง

รวมค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 43,500 8,500 37,500

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 2,281,000.41 2,139,560 2,308,100

2,281,000.41 2,139,560 2,308,100รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 0 %

135,710 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

49,700 49,813 0 %

29,635 79,645 -100 %

0 0 100 %

215,045 129,458

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

คําใช๎จํายในโครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ๑ 58,210 0 0

โครงการแขํงขันกีฬาประชาชนและเยาวชน

ต๎านยาเสพติด
0 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการแขํงขันกีฬาประชาชนและเยาวชน

ต๎านยาเสพติด
0 0 100,000

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ๑ 0 0 50,000

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ๑ 0 0 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหํงชาติ 0 30,000 0

0 0 30,000โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหํงชาติ

58,210 30,000 180,000รวมค่าใชส้อย
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 100 %

0 0

215,045 129,458

215,045 129,458

150,295 201,491 6.67 %

0 0 0 %

150,295 201,491

150,295 201,491

0 0 32,000

0 0 32,000

58,210 30,000 212,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 58,210 30,000 212,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

7,820 150,000 160,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

58,506 0 0

66,326 150,000 160,000

66,326 150,000 160,000

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎า

ลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ

โครงการแสดงความจงรักภักดีแดํพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รวมค่าใชส้อย

รวมงบด าเนินงาน
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000

0 10,000

150,295 211,491

365,340 340,949

งบเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนงานประจ าปีทุงํศรีเมือง 0 25,000 0

โครงการสนับสนุนงานประจ าปีทุงํศรีเมือง 0 0 10,000

0 25,000 10,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

รวมเงินอุดหนุน

0 25,000 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 66,326 175,000 170,000

124,536 205,000 382,000

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

0 0

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

14,900 0 0

14,900 0 0

14,900 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

รวมค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน

14,900 0 0

14,900 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร
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ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

1,709,102.64 1,714,612.22 0 %

310,100.27 263,350 -6.98 %

96,060 144,436 20.87 %

0 3,278 -2.29 %

5,677,200 6,164,100 -5.06 %

1,416,800 1,443,200 0.5 %

36,000 44,000 39.81 %

4,900 20,055.58 0 %

173,409.01 0 0 %

0 65,117.86 4.49 %

0 0 100 %

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

0 215,000 200,000

81,600 161,664 195,411

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 8,000 7,817

5,430,200 8,329,200 7,908,000

1,407,200 1,929,600 1,939,200

งบกลาง

คําช าระหนี้เงินต๎น 2,063,247.11 1,334,000 1,334,000

คําช าระดอกเบีย้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ

เบีย้ยังชีพคนพิการ

เบีย้ยังชีพผ๎ูปุวยเอดส๑

ส ารองจําย

รายจํายตามข๎อผูกพัน

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแหํงประเทศไทย

สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่น 0 0 120,000

31,000 51,500 72,000

5,725.6 100,000 100,000

221,663.1 0 0

0 65,294 68,226
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดตา่ง (%) ปี 2564

0 110,000 -100 %

660,000 720,000 0 %

10,083,571.92 10,692,149.66

10,083,571.92 10,692,149.66

10,083,571.92 10,692,149.66

10,083,571.92 10,692,149.66

44,555,668.21 45,405,697.52

อุดหนุนส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 0 120,000 0

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ

สํวนท๎องถิ่น (กบท.)
620,000 760,000 760,000

รวมงบกลาง 9,860,635.81 13,074,258 12,704,654

รวมงบกลาง 9,860,635.81 13,074,258 12,704,654

รวมงบกลาง 9,860,635.81 13,074,258 12,704,654

รวมแผนงานงบกลาง 9,860,635.81 13,074,258 12,704,654

รวมทุกแผนงาน 43,480,284.79 57,000,000 56,674,000
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น

อ าเภอ เมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 56,674,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 10,711,840 บาท

งบบุคลากร 7,748,640 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,848,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเงินเดือนให๎แกํนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  00111/

ส านักปลัดฯ)

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 180,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงให๎แกํนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)

เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนพิเศษให๎แกํนายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล

207,360 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํเลขานุการนายกเทศมนตรี และ

ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)
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จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 1,555,200 บาท

เพือ่เป็นคําตอบแทนให๎แกํประธานสภา,  รองประธานสภา  และ

สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี ้    

(1) คําตอบแทนประธานสภาเทศบาล จ านวน 190,080 บาท 

(2) คําตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 155,520 บาท 

(3) คําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (10 คน) 

จ านวน 1,209,600 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ)

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,900,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน 3,419,760 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนและจํายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี

แกํพนักงานเทศบาล  จ านวน 7 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

เงินประจ าต าแหนํง 472,800 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษแกํพนักงาน

ทีค่วรได๎รับตามระเบียบทีก่ าหนด ต าแหนํงปลัดเทศบาล/

รองปลัดเทศบาล/หัวหน๎าส านักปลัด/หัวหน๎าฝุายอ านวยการ/

หัวหน๎าฝุายบริหารงานทัว่ไป ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 323,760 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างให๎กับลูกจ๎างประจ า พร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎าง 

จ านวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 612,000 บาท

(1)  คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 180,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 

1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  

00111/ส านักปลัดฯ)
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(2)  คําตอบแทนพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 432,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 4 อัตราๆ

ละ 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 72,000 บาท

(1) เงินเพิม่ตํางๆของพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 24,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ 

จ านวน 1 อัตราๆละ 2,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)

(2)  เงินเพิม่ตํางๆของพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 48,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทัว่ไป  

จ านวน 4 อัตราๆละ 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)

งบด าเนินงาน 2,715,000 บาท

ค่าตอบแทน 671,600 บาท

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น

330,000 บาท

(1)  คําตอบแทนเจ๎าหน๎าทีใ่นการเลือกต้ังสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ

ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น จ านวน 300,000 บาท

เพือ่เป็นคําตอบแทนเจ๎าหน๎าทีใ่นการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ท๎องถิ่นหรือผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง, เจ๎าพนักงานผ๎ูด าเนินการเลือกต้ังและบุคคลทีไ่ด๎รับการ

แตํงต้ังให๎ปฏิบัติหน๎าทีใ่นการเลือกต้ัง ฯลฯ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ

ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วําด๎วยวิธีงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 

ข๎อ 26 และข๎อ 27

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ)
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(2)  เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสอบคัดเลือก

ของพนักงานเทศบาล จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการในการตรวจประเมินผลงาน

และสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

คําเบีย้ประชุม 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนในการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล/ตรวจรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายของ

คณะกรรมการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แก ํ 

พนักงาน  ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานจ๎างทีม่าปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

คําเชําบ๎าน 237,600 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลสามัญ 

ซ่ึงมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 34,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ๎างประจ าตามระเบียบก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

ค่าใชส้อย 1,093,400 บาท

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ 324,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการทีอ่ยูํในอ านาจหน๎าที่

ของเทศบาล  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)
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คําจ๎างเหมาบริการดูดส๎วม 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการดูดส๎วม (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

คําจ๎างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน๑ส านักงานเทศบาลต าบลบ๎านจั่น 15,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน๑ส านักงาน

เทศบาลต าบลบ๎านจั่นและอื่นๆ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

คําเชําเคร่ืองถํายเอกสาร 45,600 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเชําเคร่ืองถํายเอกสาร  (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)

คําถํายเอกสาร  คําเย็บเลํมเข๎าปก 5,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บเลํมเข๎าปกและคําบริการอื่น  ๆ

ได๎แก ํแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างเทศบาล 

แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ และ

บริการอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร

ทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 110,000 บาท

(1)  คํารับรอง จ านวน 60,000 บาท

เพือ่เป็นรายจํายคํารับรองของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ) ดังนี้

-  รับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 30,000 บาท

-  คําเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ  จ านวน 30,000 บาท

(2)  โครงการจัดงานรัฐพิธี จ านวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานรัฐพิธ ี ดังนี้

2.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที ่10 (28 กรกฎาคม)

2.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินี 

(3 มิถุนายน)

2.3 วันแมํแหํงชาติ (12 สิงหาคม)
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2.4 วันทีร่ะลึกวันสวรรคต รัชกาลที ่9 (13 ตุลาคม)

2.5 วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม)  

2.6 วันทีร่ะลึกวันพระบรมราชสมภพ ราชกาลที่ 9 (5 ธันวาคม)

2.7 งานรัฐพิธีอื่นๆ

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานรัฐพิธ ี เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ 

คําดอกไม๎ประดับ คําผ๎าประดับ คําพวงมาลาส าหรับรํวมงาน เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม

การแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561-2565) หน๎า 130 

ล าดับที ่9

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 100,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เชํน คําเบีย้เล้ียง คําเชําทีพ่ัก คําพาหนะเดินทางและคําใช๎จํายอื่น  ๆ

ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

00111/ส านักปลัดฯ)

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 60,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ

สัมมนาตํางๆ ให๎กับบุคคลทีไ่ด๎รับค าส่ังให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและ

สัมมนากรณีทีม่ีการจํายคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ และพวงมาลา 5,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ และพวงมาลาในงานตํางๆ 

ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)
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คําสินไหมทดแทนกรณีเจ๎าหน๎าทีข่องรัฐกระท าละเมิดตํอบุคคลภายนอก 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําสินไหมทดแทนกรณีเจ๎าหน๎าทีข่องรัฐกระท าละเมิด

ตํอบุคคลภายนอก  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

โครงการคําใช๎จํายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผ๎ูบริหาร

ท๎องถิ่น

200,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล

และผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ คําเคร่ืองเขียน 

แบบพิมพ๑ คําปูายประชาสัมพันธ๑ คําอาหาร คําอาหารวํางและ

เคร่ืองด่ืม คําเชําสถานทีแ่ละคําใช๎จํายอื่นๆทีเ่กี่ยวข๎อง เป็นต๎น

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ

ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น พ.ศ.2562

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561-2565) หน๎า 128 

ล าดับที ่5

โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกต้ัง 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการอบรมให๎ความร๎ู

เร่ืองการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เชํน 

คําเชําห๎องประชุม คํายานพาหนะ คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร 

คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ๑ คําเชํา

อุปกรณ๑ตํางๆในการฝึกอบรม คํากระเป๋าเอกสารส าหรับผ๎ูเข๎ารับ

การฝึกอบรม คําถํายเอกสาร  คําพิมพ๑เอกสารและส่ิงพิมพ๑  

คําใช๎จํายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น 

พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ)  ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561-2565) หน๎า 129 

ล าดับที ่6
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โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมจริยธรรม

บุคลากรในหนํวยงานเทศบาล ให๎มีคุณธรรมจริยธรรมทีดี่ เชํน  

คําเชําทีพ่ัก  คําอาหาร  คํายานพาหนะ  คําสมนาคุณวิทยากร  

คําของสมนาคุณในการดูงาน คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําวัสดุ

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ๑ คําเชําอุปกรณ๑ตํางๆในการฝึกอบรม 

คํากระเป๋าเอกสาร ส าหรับผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม คําถํายเอกสาร 

คําพิมพ๑เอกสารและส่ิงพิมพ๑ คําใช๎จํายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม 

เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น 

พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561-2565) หน๎า 127 

ล าดับที ่3

โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล 58,800 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

ของบุคลากรของเทศบาล  เชํน  คําเชําทีพ่ัก  คําอาหาร 

คํายานพาหนะ คําสมนาคุณวิทยากร  คําของสมนาคุณในการ

ดูงาน  คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําวัสดุเคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ๑ คําเชําอุปกรณ๑ตํางๆในการฝึกอบรม คํากระเป๋าเอกสาร

ส าหรับผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม คําถํายเอกสาร คําพิมพ๑เอกสารและ

ส่ิงพิมพ๑  คําใช๎จํายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น 

พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561-2565) หน๎า 127  

ล าดับที ่1
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สิน เพือ่ให๎สามารถ

ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  คอมพิวเตอร๑  เคร่ืองพิมพ๑ 

เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองโทรสาร รถยนต๑สํวนกลาง โต๏ะ เก๎าอี้

เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

00111/ส านักปลัดฯ)

ค่าวัสดุ 310,000 บาท

วัสดุส านักงาน 80,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรือ

ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชํน  

เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ๑  ส่ิงพิมพ๑  ได๎จากการซ้ือหรือการจ๎างพิมพ๑

พระบรมฉายาลักษณ๑ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 

เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

00111/ส านักปลัดฯ)

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ เชํน  ล าโพง  ไมโครโฟน  

ขาต้ังไมโครโฟน ฟิวส๑ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สายไฟฟูา 

เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

00111/ส านักปลัดฯ)

วัสดุงานบ๎านงานครัว 60,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวและวัสดุทีใ่ช๎ท าความสะอาด

อุปกรณ๑อื่นๆ ทีน่อนและอุปกรณ๑การนอน  ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม  

ผ๎าปูโต๏ะ  เป็นต๎น  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะ เชํน แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 

สายไมล๑ ฟิล๑มกรองแสง เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 80,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืนส าหรับรถยนต๑ทีใ่ช๎ใน

กิจการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน ปุย๋ สารเคมี เคร่ืองมือในงาน

เกษตร ต๎นไม๎ประดับ เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนพับ ใบปลิว 

ปูายไวนิล ปูายประชาสัมพันธ๑ตํางๆ รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด๎จาก

การล๎างอัดขยาย เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร๑ 40,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล 

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ๑ หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับ

เคร่ืองพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

ค่าสาธารณูปโภค 640,000 บาท

คําไฟฟูา 470,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําไฟฟูาส านักงานเทศบาล, ลานกีฬา, ศาลา

อเนกประสงค๑, สถานีสูบน้ า, บํอบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ  (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 70,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําน้ าประปาส านักงานเทศบาล,ศาลาอเนกประสงค๑

ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

00111/ส านักปลัดฯ)
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เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท๑ จ านวน 10 เคร่ืองๆละ  

1,200 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- หน๎าจอ LCD ไมํน๎อยกวํา 16 หลัก 2 บรรทัด

- รองรับบริการ Caller ID (FSK/DTMF)

- หนํวยความจ าชื่อและหมายเลขโทรศัพท๑ ไมํน๎อยกวํา 

50 ปลายทางอัตโนมัติ

- ปุมุ Navigator

- ล็อคการโทรออก และล็อคจ ากัดหมายเลขโทรออกได๎

- ปรับระดับเสียงกร่ิงและเสียงสนทนาได๎

- ติดต้ังบนผนังได๎

- ขนาดไมํน๎อยกวํา 10 x 15 x 7 ซม. (กว๎างxยาวxสูง)

คําบริการโทรศัพท๑ 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําโทรศัพท๑ทีใ่ช๎ในการติดตํอราชการ,  

คําโทรศัพท๑เคล่ือนที,่  คําเชําเคร่ือง,  คําเชําเลขหมายโทรศัพท๑  

คําบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ)

คําบริการไปรษณีย๑ 5,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําไปรษณีย๑ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําดวงตรา

ไปรษณียากร ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  00111/ส านักปลัดฯ)

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 45,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเตอร๑เน็ต 

คําธรรมเนียมในการใช๎บริการ คําบริการทางด๎านโทรคมนาคม 

ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

00111/ส านักปลัดฯ)

งบลงทุน 216,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 216,200 บาท

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท๑ 12,000 บาท
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จ านวน

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ)

จัดซ้ือซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติฯ พร๎อมภาพพระบรมฉายาลักษณ๑ 96,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติฯ พร๎อมภาพ

พระบรมฉายาลักษณ๑ จ านวน 1 ซ๎ุม

มีคุณลักษณะดังนี้

1. กรอบไฟเบอร๑กลาส ขนาด 2.20 x 3.60 เมตร

2. พุมํเงิน-พุมํทอง ไฟเบอร๑กลาส ขนาดสูง 1.10 เมตร 

กว๎าง 45 เซนติเมตร

3. ตราสัญลักษณ๑ ประจ าพระองค๑รัชกาลที่ 10 (วปร.) 

ขนาด 35 เซนติเมตร x 1.00 เมตร

4. ฐานสังกะสีพร๎อมโครงเหล็ก ขนาด 3.50 x 1.40 เมตร

5. ภาพพระบรมฉายาลักษณ๑ ขนาดกว๎าง 1.30 เมตร 

ยาว 2.60 เมตร

6. ปูายอะคริลิคชื่อหนํวยงาน จ านวน 1 ชุด 

ขนาด 40 เซนติเมตร x 2.00 เมตร

7. ปูายทรงพระเจริญ ขนาด 37 เซนติเมตร x 2.00 เมตร

8. ตราสัญลักษณ๑ครุฑ ขนาดสูง 50 เซนติเมตร กว๎าง 60 เซนติเมตร

9. ความสูงรวมจากฐานถึงยอดตราสัญลักษณ๑ 6.00 เมตร

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน๎า 142 ล าดับที ่ 9
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จ านวน

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือโต๏ะหมูํบูชา จ านวน 1 ชุด

มีคุณลักษณะดังนี้

1) ท าด๎วยไม๎สัก

2) มีโต๏ะหมูํบูชา 9 ตัว ความกว๎างตัวละ 9 นิ้ว

3) มีฐานรองโต๏ะหมูํ

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ)

จัดซ้ือต๎ูบานเล่ือนทึบ ขนาด 5 ฟุต 10,200 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือต๎ูบานเล่ือนทึบ ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ต๎ูๆละ 

5,100 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมํน๎อยกวํา 150 x 40 x 87 ซม. (กว๎าง x ลึก x สูง)

- ท าจากเหล็กพับขึ้นรูปพํนสี

- เป็นต๎ูเหล็กแบบประตูบานเล่ือนทึบ 2 บานประตู เล่ือนไปมาได๎

- บานประตูมีมือจับและกุญแจล็อค

- ภายในแบํงเป็นชั้น 3 ชั้น มีแผํนปรับระดับ 2 แผํน

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด 

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ)

จัดซ้ือโต๏ะหมูํบูชา 7,500 บาท
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จ านวน

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน

ประมวลผล* จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก 

(4 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง 

หรือดีกวํา ดังนี้

1) ในกรณีทีม่ีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และ

มีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก (Graphics Processing Unit)

ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ

2) ในกรณีทีม่ีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 1.8 GHz และ

มีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีทีต๎่องใช๎ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 

จ านวน 10 เคร่ืองๆละ 4,500 บาท

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 

คร้ังที ่2 พ.ศ.2563 หน๎า 27 ล าดับที ่1

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล* 22,000 บาท

จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 45,000 บาท
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- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย

- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 

Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา  

ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n, ac) 

และ Bluetooth

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน

ส านักงาน* จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 

1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณี

ทีต๎่องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ๑

และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง

ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ)

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานส านักงาน* 16,000 บาท
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- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย

- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 

Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 

ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 

1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 

และ Bluetooth

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- เป็นอุปกรณ๑ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 

และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน

- เป็นเคร่ืองพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ๑ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผ๎ูผลิต

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ๑

และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง

ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ)

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ๑ (Ink Tank Printer)

7,500 บาท
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- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ๑ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 

ไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาท(ีipm)

- มีความเร็วในการพิมพ๑สีส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 

15 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาท(ีipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได๎

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 

1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi

- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ทัง้สีและขาวด า

- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 ส าเนา

- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 

จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 

หรือ สามารถใช๎งานผําน เครือขํายไร๎สาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได๎

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ๑

และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง

ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ)
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รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 25,000 บาท

รายจํายอื่น

โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให๎บริการ

ประชาชนของเทศบาล

25,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างหนํวยงานหรือองค๑กรภายนอกศึกษาวิจัย

การวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให๎บริการของ

เทศบาลต าบลบ๎านจั่นและคําใช๎จํายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการนี ้

รวมทัง้การจํายเป็นคําจ๎างทีป่รึกษาหรือผ๎ูเชี่ยวชาญศึกษา

รายละเอียดความค๎ุมคําในการปฏิบัติงานโครงการตําง  ๆฯลฯ 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 00111/

ส านักปลัดฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน๎า 128 ล าดับที ่4

งบเงินอุดหนุน 7,000 บาท

เงินอุดหนุน 7,000 บาท

เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ

7,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือ

ประชาชนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎กับ องค๑การบริหาร

สํวนต าบลนาดี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร

ทัว่ไป 00111/ส านักปลัดฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 130 ล าดับที ่8
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งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 2,664,557 บาท

งบบุคลากร 2,072,157 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,072,157 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,686,261 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนและจํายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกํ

พนักงานเทศบาล จ านวน 4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

เงินเพิม่ตําง ๆ ของพนักงาน 95,496 บาท

(1)  เงินเพิม่พิเศษส าหรับส๎ูรบ จ านวน 41,496 บาท

เพือ่จํายเป็นคําชํวยรบพิเศษให๎แกํพนักงาน จ านวน 1 อัตราๆละ 

3,458 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

(2)  เงินเพิม่พิเศษต าแหนํงนิติกร จ านวน 54,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําพิเศษต าแหนํงนิติกร จ านวน 1 อัตราๆ ละ 

4,500 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

เงินประจ าต าแหนํง 170,400 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษแกํพนักงาน

ทีค่วรได๎รับตามระเบียบทีก่ าหนด ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการกองและ

หัวหน๎าฝุาย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 108,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 1 

อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 12,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทัว่ไป 

จ านวน 1 อัตราๆละ 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/

กองวิชาการฯ)
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งบด าเนินงาน 463,100 บาท

ค่าตอบแทน 99,100 บาท

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น

10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข๎าราชการ  

ในการประชุมเพือ่พิจารณาสอบสวนทางวินัยข๎าราชการแตํละเร่ือง

ให๎กรรมการซ่ึงมาประชุมได๎รับเงินสมนาคุณในอัตรา คร้ังละ 250 

บาท ส าหรับการประชุมเพือ่สอบสวนทางวินัยตามปกติและในอัตรา

คร้ังละ 300 บาท ส าหรับการประชุม เมื่อมีมติวําพยานหลักฐาน

มีน้ าหนักพอสนับสนุนข๎อกลําวหาหรือไม ํหรือมีมติวําผ๎ูถูกกลําวหา

กระท าความผิดวินัยอยํางร๎ายแรงหรือไม ํ(ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/

กองวิชาการฯ)

คําเชําบ๎าน 60,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลสามัญ

ซ่ึงมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 29,100 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ๎างประจ าตามระเบียบก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

ค่าใชส้อย 268,000 บาท

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ 108,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการทีอ่ยูํในอ านาจหน๎าที่

ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)
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เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายตําง  ๆในการประชุมเพือ่จัดท าแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น/แผนพัฒนาท๎องถิ่นเพิม่เติม หรือเปล่ียนแปลง เชํน 

คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ๎านจั่น และคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลต าบลบ๎านจั่น  เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก๎ไขเพิม่เติม 

(ฉบับที2่) พ.ศ.2559 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561, ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 ข๎อ 11 (5) , ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน  การเบิกจํายเงิน  การฝากเงิน 

คําจ๎างเหมาบริการถํายเอกสารเย็บเลํมเข๎าปก 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือ

เข๎าปกหนังสือ จ๎างเหมาถํายเอกสาร เข๎าปกแผนพัฒนาเทศบาล 

เทศบัญญัติงบประมาณ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

เชํน  คําเบีย้เล้ียง  คําเชําทีพ่ัก คําพาหนะเดินทาง และคําใช๎จําย

อื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผน

สถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ

สัมมนาตํางๆ ให๎กับบุคคลทีไ่ด๎รับค าส่ังให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและ

สัมมนา กรณีทีม่ีการจํายคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

00112/กองวิชาการฯ)

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 30,000 บาท
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การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข๎อ 85/1, หนังสือส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ดํวนทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 24 ลงวันที ่6 กุมภาพันธ๑ 2556

, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด  ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 

ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ๑ 2563

จ านวน

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก๎ไขเพิม่เติม 

(ฉบับที2่) พ.ศ.2559 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561, ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 ข๎อ 11 (5) , ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน  การเบิกจํายเงิน  การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข๎อ 85/1, หนังสือส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ดํวนทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 24 ลงวันที ่6 กุมภาพันธ๑ 2556

, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ๎างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนทีสุ่ด  ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 

ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ๑ 2563

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ  00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 132 ล าดับที ่14

โครงการประชุมประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 40,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการประชุมประชาคม

เพือ่จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น/แผนพัฒนาท๎องถิ่นเพิม่เติมหรือ

เปล่ียนแปลง จัดประชุมประชาคมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ

วางแผนและได๎พัฒนาตรงกับปัญหา/ความต๎องการของประชาชน 

เพือ่จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น เชํน คําตกแตํงสถานที ่คําวัสดุ 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ๑ คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําอาหาร

คําเชําสถานที ่เป็นต๎น
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จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)  ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 133 ล าดับที ่ 15

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สิน เพือ่ให๎สามารถ

ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําซํอมแซมทรัพย๑สิน ครุภัณฑ๑ตํางๆ 

คําบ ารุงรักษาทรัพย๑สิน เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

ค่าวัสดุ 90,000 บาท

วัสดุส านักงาน 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชํน 

เคร่ืองเขียน แบบพิมพ๑ ส่ิงพิมพ๑ ได๎จากการซ้ือหรือการจ๎างพิมพ๑

เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ เชํน  ไมโครโฟน  ขาต้ัง

ไมโครโฟน เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  แผํนพับ  ใบปลิว  

ปูายไวนิล  เลนส๑ซูม ปูายประชาสัมพันธ๑ตํางๆ รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด๎

จากการล๎างอัดขยาย เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร๑ 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ๑  หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับ

เคร่ืองพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
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รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที ่แบบล๎อลาก 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

มีคุณลักษณะดังนี้

1) ต๎ูล าโพงพลาสติก ขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว + แอมป์

2) มีแบตเตอร่ีในตัว

3) ไมค๑ลอยคํู, มีเอคโคํในตัว

4) ชํองตํอ USB  SD Card  MP3

5) Graphic EQ 5 Band

6) POWER 500 W.

7) 2 MIC, 1 AUX

8) รีโมทควบคุม

9) FM Radio

10) ตัวต๎ูล าโพงมีล๎อ ลากได๎

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

ค่าสาธารณูปโภค 6,000 บาท

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 6,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชําเว็บเซิร๑ฟเวอร๑ (Web Sever) ในการเชําพืน้ที่

เก็บเว็บไซต๑เทศบาลต าบลบ๎านจั่น บนอินเตอร๑เน็ต (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/

กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 

134 ล าดับที ่18

งบลงทุน 129,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 129,300 บาท

ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที ่แบบล๎อลาก ขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว 7,900 บาท

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ  00112/กองวิชาการฯ)
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือชุดอากาศยานไร๎คนขับส าหรับถํายภาพ

ทางอากาศ จ านวน 1 ชุด ประกอบด๎วย อากาศยานไร๎คนขับ

ส าหรับถํายภาพทางอากาศ (โดรน) , อุปกรณ๑กล๎องบันทึกภาพ 

และอุปกรณ๑เคร่ืองควบคุม

มีคุณลักษณะดังนี้

1) อากาศยานไร๎คนขับส าหรับถํายภาพทางอากาศ (โดรน)

- อากาศยานไร๎คนขับ (โดรน) ส าหรับการถํายภาพนิ่ง และ

วีดีทัศน๑ทางอากาศ

- มีน้ าหนักไมํเกิน 2,000 กรัม

- สามารถบินขึ้นความเร็วสูงสุดไมํน๎อยกวํา 6 เมตร/วินาที

- สามารถบินลงความเร็วสูงสุดไมํน๎อยกวํา 4 เมตร/วินาที

- สามารถบินในแนวระนาบความเร็วสูงสุดไมํน๎อยกวํา 

72 เมตร/วินาที

- มีเพดานบินสูงสุดไมํน๎อยกวํา 500 เมตร

- มีอัตราการต๎านลมไมํน๎อยกวํา 9 เมตร/วินาที

- สามารถบินนานสูงสุดไมํน๎อยกวํา 30 นาท ี

(ในพืน้ทีไ่มํมีลมต๎าน)

- มีระบบบินระบุต าแหนํงด๎วย GPS/Glonass

- สามารถควบคุมการบินในรัศมีได๎น๎อยกวํา 5 กิโลเมตร

- สามารถท างานในอุณหภูม ิ0-40 องศาเซลเซียส

- มีระบบเซนเซอร๑ตรวจจับวัสดุ ด๎านหน๎า ด๎านหลัง ด๎านลําง 

หรือ Beginner Mode รัศม ี10 เมตร หรือดีกวํา

- มีใบพัดส ารอง คํูหน๎า และคํูหลัง จ านวน 1 ชุด

- ใช๎แบตเตอร่ีความจุไมํน๎อยกวํา 5870 mAh ชนิด Lipo/4 เซล 

และมีแบตเตอร่ีไมํน๎อยกวํา 3 ก๎อน

- มีเคร่ืองชาร๑จแบตเตอร่ี แบบชาร๑จแบตเตอร่ี 3 ก๎อน และ

ชาร๑จวิทย ุพร๎อมกันได๎

ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ

จัดซ้ือชุดอากาศยานไร๎คนขับส าหรับถํายภาพทางอากาศ 49,400 บาท
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2) อุปกรณ๑กล๎องบันทึกภาพ

- เป็นกล๎องบันทึกภาพถํายภาพนิ่ง และวีดิทัศน๑ ส าหรับติดต้ัง

กับอากาศยานไร๎คนขับ (โดรน) ส าหรับการถํายภาพนิ่ง และ

วีดิทัศน๑ทางอากาศ

- มีเซนเซอร๑ (CMOS) ไมํน๎อยกวํา 1 นิ้ว

- โหมด วิดีโอ ISO สูงสุดไมํน๎อยกวํา 6,400

- โหมดภาพนิ่ง ISO สูงสุดไมํน๎อยกวํา 12,800

- มีความละเอียดภาพไมํน๎อยกวํา 20 ล๎านพิกเซล

- สามารถถําย VDO ความคมชัดไมํน๎อยกวํา 4k / 60 Fps

- สามารถบันทึกไฟล๑เป็นชนิด Jpg , DNG / MP4 , MOV 

หรืออื่นๆ หรือดีกวํา

- รองรับการ๑ดบันทึกข๎อมูลไมํต่ ากวํา 128 GB

3) อุปกรณ๑เคร่ืองควบคุม

- เป็นเคร่ืองควบคุม (Remote Control) อากาศยานไร๎คนขับ 

(โดรน) ส าหรับการถํายภาพนิ่ง และวีดิทัศน๑ทางอากาศ

- มีระบบคล่ืนความถี ่2.4 GHz / 5.8 GHz

- มีแบตเตอร่ีขนาดไมํน๎อยกวํา 6000 mAh พร๎อมสายชาร๑ท

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑ โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

00112/กองวิชาการฯ)
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือคอมพิวเตอร๑แท็ปเล็ต แบบที ่2 

จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก 

(4 core)

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ทีม่ีขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB

- มีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา 32 GB

- มีหน๎าจอสัมผัสขนาดไมํน๎อยกวํา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียด

ไมํน๎อยกวํา 2,048 x 1,536 Pixel

- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), 

Bluetooth และ GPS

- มีอุปกรณ๑เชื่อมตํอระบบ 4G หรือดีกวํา แบบติดต้ังภายใน

ตัวเคร่ือง (built-in)

- มีอุปกรณ๑การเขียนทีส่ามารถใช๎งานรํวมกับอุปกรณ๑

คอมพิวเตอร๑แท็ปเล็ต

- มีกล๎องด๎านหน๎าความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1.2 Megapixel

- มีกล๎องด๎านหลังความละเอียดไมํน๎อยกวํา 8 Megapixel

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ๑

และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล

เพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

00112/กองวิชาการฯ)

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือคอมพิวเตอร๑แท็ปเล็ต แบบที ่2 20,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน

ประมวลผล* จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก 

(4 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง 

หรือดีกวํา ดังนี้

1) ในกรณีทีม่ีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และ

มีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 

ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ

2) ในกรณีทีม่ีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 1.8 GHz และ

มีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีทีต๎่องใช๎

ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย

- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 

ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 

1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล* 22,000 บาท
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- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 

และ Bluetooth

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ๑

และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล

เพือ่เศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

00112/กองวิชาการฯ)

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2* (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก 

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 

3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่

ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไมํน๎อยกวํา 12 MB

- มีหนํวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใด

อยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนํวย

ความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ

2) มีหนํวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยูํภายในหนํวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถ

ใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 

หรือ

3) มีหนํวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช๎

หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2* 

(จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)

30,000 บาท
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- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาด

ไมํน๎อยกวํา 8 GB

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 480 GB จ านวน 1 หนํวย

- ม ีDVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 

ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง

- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑

- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ๑และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและ

00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 162-163  ล าดับที ่ 36
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

งานบริหารงานคลัง 3,477,140 บาท

งบบุคลากร 2,175,840 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,175,840 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,645,440 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนและจํายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกํ

พนักงานเทศบาล  จ านวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

เงินประจ าต าแหนํง 170,400 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษของพนักงาน

ทีค่วรได๎รับตามระเบียบทีก่ าหนด ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการกอง  

หัวหน๎าฝุายพัฒนารายได๎  และหัวหน๎าฝุายบริหารงานคลัง ฯลฯ  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/

กองคลัง)

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 324,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 3 อัตราๆ

ละ 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 36,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทัว่ไป 

จ านวน 3 อัตราๆละ 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

งบด าเนินงาน 1,273,800 บาท

ค่าตอบแทน 340,800 บาท

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น

88,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ๎าง,คณะกรรมการ

ตรวจการจ๎าง,ก าหนดราคากลาง, ควบคุมงาน  เป็นต๎น (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

คําเชําบ๎าน 168,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลสามัญ 

ซ่ึงมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 84,800 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ๎างประจ าตามระเบียบก าหนด  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป  งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

ค่าใชส้อย 753,000 บาท

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ 648,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการทีอ่ยูํในอ านาจหน๎าที่

ของเทศบาลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงาน

คลัง 00113/กองคลัง)

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เชํน คําเบีย้เล้ียง คําเชําทีพ่ัก คําพาหนะเดินทางและคําใช๎จํายอื่น  ๆ

ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 

00113/กองคลัง)

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ

สัมมนาตํางๆ ให๎กับบุคคลทีไ่ด๎รับค าส่ังให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและ

สัมมนา กรณีทีม่ีการจํายคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการปรับปรุงข๎อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย๑สิน 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรับปรุงข๎อมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน  เชํน คําจัดซ้ือวัสดุ แบบพิมพ๑ 

คําธรรมเนียมการคัดลอกทีดิ่น คํารับรองผ๎ูมาช าระภาษ ีและอื่นๆ 

ทีเ่กี่ยวข๎องกับโครงการฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย๑สินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2550 ,

หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.3/

ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ๑ 2551 ,  หนังสือกรมสํงเสริมการ

ปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ๑ 2561

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/

กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 138 

ล าดับที ่25

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 5,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการออกบริการจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่ เชํน คําจัดซ้ือวัสดุ แผํนไวนิล, คําอาหารและเคร่ืองด่ืม

, คําโฆษณา, คําจ๎างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ๑ และอื่นๆที่

เกี่ยวข๎องกับโครงการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย๑สินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2550

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/

กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 139 

ล าดับที ่26

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินเพือ่ให๎สามารถ

ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําซํอมแซมทรัพย๑สิน ครุภัณฑ๑ตํางๆ 

คําบ ารุงรักษาทรัพย๑สิน  เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
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จ านวน
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จ านวน

รวม

จ านวน

ค่าวัสดุ 140,000 บาท

วัสดุส านักงาน 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือ

ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชํน  

เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ๑  ส่ิงพิมพ๑  ได๎จากการซ้ือหรือการจ๎างพิมพ๑  

เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 

00113/กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ยางนอก  ยางใน  

เป็นต๎น  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 

00113/กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน ส าหรับรถยนต๑หรือ

รถจักรยานยนต๑ทีใ่ช๎ในกิจการของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน วัสดุจัดท าโปสเตอร๑  

แผํนพับ ใบปลิว ปูายไวนิล ปูายประชาสัมพันธ๑ตํางๆ

รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด๎จากการล๎างอัดขยาย เป็นต๎น  (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร๑ 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ๑ หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับ

เคร่ืองพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป  งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค 40,000 บาท

คําบริการไปรษณีย๑ 40,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําไปรษณีย๑ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณี

ยากร  ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)
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งบลงทุน 27,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 27,500 บาท

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

จัดซ้ือต๎ูเหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือต๎ูเหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ต๎ู

มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.)

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/

กองคลัง) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 166 

ล าดับที ่ 40

จัดซ้ือพัดลมติดผนัง 6,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือพัดลมติดผนัง จ านวน 4 ตัวๆละ 1,500 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

1) ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 16 นิ้ว

2) ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก คุณภาพดี แข็งแรง 

ทนทาน

3) ปรับระดับแรงลมด๎วยสายดึง 3 ระดับ

4) ปรับสํายซ๎าย-ขวาได๎ และสายดึงบังคับสํายได๎ตามต๎องการ

5) ได๎รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)

6) ผลิตภัณฑ๑ฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร๑ 5

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน

ส านักงาน* จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก 

(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา

 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณี

ทีต๎่องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย

- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768

Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 

ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน

ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานส านักงาน* 16,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 00113/

กองคลัง)

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑
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- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวน

ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 

และ Bluetooth

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ๑และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด

 ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 

00113/กองคลัง)
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,129,610 บาท

งบบุคลากร 2,402,640 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,402,640 บาท

เงินเดือนพนักงาน 630,960 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนและจํายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกํ

พนักงานเทศบาล  จ านวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123/ส านักปลัดฯ)

เงินประจ าต าแหนํง 18,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษแกํพนักงาน

ทีค่วรได๎รับตามระเบียบทีก่ าหนด ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายปูองกันและ

รักษาความสงบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัดฯ)

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 750,480 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างให๎กับลูกจ๎างประจ า พร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎าง 

จ านวน 3  อัตรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 883,200 บาท

(1) คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 235,200 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน 2 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

(2) คําตอบแทนพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 648,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างทัว่ไป  จ านวน 6 

อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัดฯ)



128
จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 120,000 บาท

(2) เงินเพิม่ตํางๆของพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 72,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทัว่ไป 

จ านวน 6 อัตราๆละ 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงาน

การรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

งบด าเนินงาน 1,178,170 บาท
ค่าตอบแทน 68,000 บาท
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น

5,000 บาท

(1) เงินเพิม่ตํางๆของพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 48,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ  

จ านวน 2 อัตราๆละ 2,000 บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานการ

รักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

คําตอบแทน อปพร.  

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัคร  อปพร. คําปุวยการชดเชย

การท างานหรือเวลาทีเ่สียไป เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติหน๎าทีใ่นการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัดฯ)

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ

พนักงาน  ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎างทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123/ส านักปลัดฯ)

คําเชําบ๎าน 24,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลสามัญ 

ซ่ึงมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัดฯ)
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จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 34,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ๎างประจ าตามระเบียบก าหนด (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123/ ส านักปลัดฯ)

ค่าใชส้อย 796,370 บาท

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ 540,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการทีอ่ยูํในอ านาจหน๎าที่

ของเทศบาล ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

คําจัดท าประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ 36,370 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดท าเบีย้ประกันรถยนต๑สํวนกลางของเทศบาล 

จ านวน 4 คัน ประกอบด๎วย รถดับเพลิง 1 คัน , รถบรรทุกน้ า 2 คัน

 และรถยนต๑กู๎ภัย 1 คัน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัดฯ)

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

เชํน คําเบีย้เล้ียง คําเชําทีพ่ัก คําพาหนะเดินทางและคําใช๎จํายอื่น  ๆ

ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ

สัมมนาตํางๆ ให๎กับบุคคลทีไ่ด๎รับค าส่ังให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและ

สัมมนา  กรณีทีม่ีการจํายคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน  

(ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)



130
จ านวน

จ านวน

โครงการจัดงาน วัน อปพร. 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมให๎ความร๎ูและบ าเพ็ญ

ประโยชน๑ตํอสํวนรวมในวัน อปพร. เชํน คําวัสดุ อุปกรณ๑ 

คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําอาหาร เป็นต๎น ส าหรับสมาชิก 

อปพร.ทีเ่ข๎ารํวมกิจกรรมในโครงการดังกลําว

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ

แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ ส านักปลัดฯ) ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 55 ล าดับที ่2

โครงการปูองกันอุบัติเหตุจราจรบนท๎องถนน 60,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันอุบัติเหตุ

จราจรบนท๎องถนนในชํวงเทศกาลส าคัญ เชํน ปีใหม ํ สงกรานต๑ 

เป็นต๎น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทํองเทีย่ว และ

อ านวยความสะดวกของผ๎ูใช๎รถใช๎ถนน โดยจัดต้ังจุดตรวจ/

จุดบริการ ในชํวงเทศกาลตํางๆ หรือในชํวงทีม่ีผ๎ูใช๎รถจ านวนมาก 

เป็นต๎น เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ คําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการฯ 

คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม  คําใช๎จํายอื่นๆทีเ่กี่ยวข๎องและจ าเป็นใน

การจัดโครงการฯ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือ

กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 661 

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)  ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 56 ล าดับที ่3
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ๎อมแผนปูองกันฯ อัคคีภัย เชํน 

คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

คําอุปกรณ๑ในการฝึกซ๎อม เป็นต๎น ส าหรับผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม

ในโครงการดังกลําว

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น 

พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)  ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า  56  ล าดับที ่4

โครงการฝึกอบรมหนํวยเฉพาะกิจดับเพลิงกู๎ภัยเทศบาลต าบลบ๎านจั่น 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมหนํวยเฉพาะ

กิจดับเพลิงกู๎ภัยเทศบาลต าบลบ๎านจั่น เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพ

บุคลากร ให๎มีความร๎ูความสามารถในการออกเผชิญเหตุได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ เชํน คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวําง

และเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น 

พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)  ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า  57  ล าดับที ่5

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 100,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สิน เพือ่ให๎สามารถ

ใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน คําซํอมแซมทรัพย๑สินครุภัณฑ๑ตํางๆ

คําบ ารุงรักษาทรัพย๑สิน เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัดฯ)
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รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าวัสดุ 313,800 บาท

วัสดุส านักงาน 33,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือ

ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชํน 

เคร่ืองเขียน แบบพิมพ๑ ส่ิงพิมพ๑ ได๎จากการซ้ือหรือการจ๎างพิมพ๑ 

แผํนปูายชื่อส านักงาน แผํนปูายจราจร วัสดุธงประดับฯ ธงตรา

สัญลักษณ๑ตํางๆ เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัดฯ)

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเชํน ไฟฉายสปอตไลท๑ 

ถํานไฟฉาย ถํานวิทย ุสายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทย ุ 

และอื่นๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

วัสดุงานบ๎านงานครัว 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวและวัสดุทีใ่ช๎ท าความสะอาด

อุปกรณ๑อื่นๆ ทีน่อนและอุปกรณ๑การนอน  ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม  

ผ๎าปูโต๏ะ  เป็นต๎น  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

วัสดุกํอสร๎าง 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎ตํางๆ สี ปูนซีเมนต๑ เสียม จอบ 

ตะปู ค๎อน ทํอตํางๆ ทีเ่กี่ยวกับการกํอสร๎าง เป็นต๎น  (ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 40,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะ  เชํน  แบตเตอร่ี  ยางนอก  

ยางใน  สายไมล๑  ปูายเตือน  ปูายจราจร  กรวยจราจร เป็นต๎น  

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือต๎ูเหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ต๎ูๆละ 

5,500 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 120,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน ส าหรับรถยนต๑ทีใ่ช๎ใน

กิจการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัดฯ)

วัสดุการเกษตร 15,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน ปุย๋ สารเคมี เคร่ืองมือในงาน

เกษตร เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร๑ 10,800 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล 

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ๑ หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับ

เคร่ืองพิมพ๑คอมพิวเตอร๑  เป็นต๎น  (ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

00123/ส านักปลัดฯ)

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 15,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เชํน สายสํงน้ า ข๎อตํอสาย

ดูดน้ า ถังเคมีดับเพลิงพร๎อมน้ ายาเคมีหรือผงเคมีดับเพลิง 

แผงกั้นจราจร  และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/

ส านักปลัดฯ)

งบลงทุน 448,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 448,800 บาท

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

จัดซ้ือต๎ูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 บาท
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ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก 

ขนาด 5 ฟุต แบบ 2 บาน จ านวน 2 ต๎ูๆละ 5,100 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมํน๎อยกวํา 149 x 40 x 87 ซม. (กว๎าง x ลึก x สูง)

- ท าจากเหล็กพับขึ้นรูปพํนสี

- เป็นต๎ูเหล็กแบบประตูบานเล่ือนกระจก 2 บานประตู 

เล่ือนไปมาได๎

- บานประตูมีมือจับและกุญแจล็อค

- ภายในแบํงเป็นชั้น 3 ชั้น มีแผํนปรับระดับ 2 แผํน

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย

ฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

จ านวน
เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเรืออลูมิเนียมท๎องแบน จ านวน 1 ล า
คุณลักษณะดังนี้
1. ขนาดกว๎าง 1.5 เมตร ยาว 4.20 เมตร สูง 0.40 เมตร 
พร๎อมหํวงยาง 28 นิ้ว จ านวน 1 หํวง และหํวงยาง 24 นิ้ว 
จ านวน 1 หํวง
2.ไม๎พาย 2 อัน 
3. รับน้ าหนักได๎ไมํเกิน 500 กก.
4. ม ี3 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งละ 3 คน

ครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง
จัดซ้ือเรืออลูมิเนียมท๎องแบน 65,000 บาท

จัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต 

แบบ 2 บาน

10,200 บาท
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ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง เคร่ืองยนต๑ดีเซล 

สูบน้ าได๎ 3,800 ลิตรตํอนาท ีจ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะดังนี้

(1) เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎เคร่ืองยนต๑ดีเซล

(2) ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)

(3) สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวําตามปริมาณทีก่ าหนด

(4) สํงน้ าได๎สูงไมํน๎อยกวํา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

(5) อุปกรณ๑ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของเคร่ืองยนต๑

ต๎องมีครบชุดพร๎อมทีจ่ะใช๎งานได๎

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซ้ือ

จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข๎อ 21 ข๎อ 25(5) 

ข๎อ 28 (3) ข๎อ 79

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

ครุภัณฑ๑การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง เคร่ืองยนต๑ดีเซล สูบน้ าได๎ 3,800 

ลิตรตํอนาที

102,000 บาท
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง 

เคร่ืองยนต๑เบนซิน สูบน้ าได๎ 1,000 ลิตรตํอนาท ี

ขนาด 7 แรงม๎า จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะดังนี้

(1) เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎เคร่ืองยนต๑เบนซิน 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 7 แรงม๎า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ

ไมํน๎อยกวํา 205 ซีซี

(2) ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

(3) สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวําตามปริมาณทีก่ าหนด

(4) สํงน้ าได๎สูงไมํน๎อยกวํา 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต

(5) อุปกรณ๑ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของเคร่ืองยนต๑

ต๎องมีครบชุดพร๎อมทีจ่ะใช๎งานได๎

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)  

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 193 ล าดับที ่21

จ านวน

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง เคร่ืองยนต๑เบนซิน 

สูบน้ าได๎ 1,000 ลิตรตํอนาที ขนาด 7 แรงม๎า

20,100 บาท

ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ

จัดซ้ือเคร่ืองรับสํงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่ขนาด 10 วัตต๑ 28,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองรับสํงวิทย ุระบบ VHF/FM 

ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 วัตต๑ จ านวน 1 เคร่ือง ประกอบด๎วย 

ตัวเคร่ือง เพาเวอร๑ซัพพลาย ไมโครโฟน

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย๑ (โซลําเซลล๑) 

จ านวน 5 ชุดๆละ 9,500 บาท 

เพือ่ติดต้ังตามจุดเส่ียงทางท๎องถนนในชุมชน

คุณลักษณะดังนี้

- แผงโซลําเซลล๑มีก าลังไมํน๎อยกวํา 6 วัตต๑ แรงดันสูงสุด 17 โวลต๑

- แบตเตอร่ีแบบแห๎ง แรงดัน 12 โวลต๑ กระแสไฟฟูาไมํน๎อยกวํา 

7.6 AH

- มีระบบควบคุมการท างานของวงจรไฟกระพริบ ระบบชาร๑จไฟ

ตํอเนื่องอัตโนมัติระบบการควบคุมการเปล่ียนพลังงานไฟฟูา

- มีหลอด LED ขนาด 5 มม. สีเหลือง อัตราการกระพริบ 

20-60 คร้ัง/นาท ีระยะการมองเห็นไมํน๎อยกวํา 1,000 เมตร 

อายุการใช๎งานมากกวํา 100,000 ชั่วโมง จ านวนไมํน๎อยกวํา 

160 ดวง

- เลนส๑ชนิดโพลีคาร๑บอเนต สีใส ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง

ไมํน๎อยกวํา 300 มม.

- ตัวโคมผลิตจากวัสดุโพลีคาร๑บอเนต/ABS สีด า

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเล่ือยโซํยนต๑ จ านวน 1 เคร่ือง

มีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาด 12 นิ้ว

2) ปริมาณกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 30 ซีซี

3) เป็นเคร่ืองยนต๑เบนซิน แรงม๎าไมํน๎อยกวํา 2 แรงม๎า

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

ครุภัณฑ๑โรงงาน

จัดซ้ือเล่ือยโซํยนต๑ 20,000 บาท

จัดซ้ือไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย๑ (โซลําเซลล๑) 47,500 บาท
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซ้ือ

จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข๎อ 21 ข๎อ 25(5) 

ข๎อ 28 (3) ข๎อ 79

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ) 

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 176  ล าดับที ่7

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือชุดผจญเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) 

จ านวน 1 ชุด

มีคุณลักษณะดังนี้

1.เส้ือ  ประกอบด๎วยเส้ือชั้นนอก และเส้ือชั้นใน ตัดเย็บจากผ๎าทอ

สังเคราะห๑รวม 3 ชั้น,วัสดุทีใ่ช๎และการตัดเย็บได๎ตามมาตรฐาน 

EN469

   1.1 ผ๎าชั้นนอก ผลิตด๎วย Nomex IIIA 6.0 oz/yd2 หรือ 

Artek-210 6.0 oz/yd2 คุณสมบัติสามารถปูองกันความร๎อน

และการถูกเผาไหม๎ได๎ดี

   1.2 ผ๎าชั้นทีส่อง ผลิตจากเส๎นใยกันไฟ Aramid FIber เคลือบด๎วย

PTFE กันไฟ น้ าหนักไมํน๎อยกวํา 3.1 oz/yd2  คุณสมบัติปูองกัน

ของเหลวและสารเคมีได๎ 

   1.3 ผ๎าชั้นทีส่าม ผลิตด๎วยผ๎า Thermal Liner ผลิตจากวัสดุเส๎นใย

สังเคราะห๑ Aramid Felt ไมํติดไฟ ขนาด 7.96 oz/yd2

   1.4 การประกอบผ๎าชั้นนอก ตามวัสดุทีใ่ช๎ข๎อ 1.1 และผ๎าชั้นใน

เป็นตัวเส้ือและกางเกงในทุกขั้นตอนต๎องเย็บด๎วยเส๎นด๎าย 

NOMEX หรือ KEVLAR หรือ ARAMID ซ่ึงมีคุณสมบัติทนไฟ

และทนความร๎อน

   1.5 ผ๎าชั้นกลาง ตามวัสดุทีใ่ช๎ข๎อ 1.2 และผ๎าชั้นใน ตามวัสดุทีใ่ช๎

ข๎อ 1.3 ซ่ึงเย็บติดกันต๎องสามารถถอดแยกออกจากชั้นนอกของเส้ือ

และกางกางได๎

ครุภัณฑ๑เคร่ืองดับเพลิง

จัดซ้ือชุดผจญเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) 80,000 บาท
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   1.6 ปกคอเส้ือ สูงไมํน๎อยกวํา 3.5 นิ้ว มีแถบผ๎าอีกชั้นสามารถ

ปิดล าคอ เวลาท าปกคอเส้ือต้ังขึ้นและสามารถพับคอเส้ือได๎ในกรณี

ทีไ่มํได๎เข๎าผจญเหตุ

   1.7 สาบเส้ือเป็นแบบสาบสองชั้น ชั้นในติดด๎วยซิบแบบถอดเร็ว 

(Panic Zipper) สาบด๎านนอก ติดตีนตุ๏กแก ยึดติดแบบตีนตุ๏กแก

   1.8 มีแผํนสะท๎อนแสง หรือแผํนสะท๎อนแสงผลิตจากผ๎า Aramid 

ได๎รับมาตรฐาน NFPA หรือ EN 471 ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว 

บริเวณชายเส้ือ 2 เส๎น บริเวณด๎านหน๎าเส้ือและด๎านหลังเส้ือ แนวต้ัง

ด๎านละ 2 เส๎น บริเวณแขนเส้ือ 2 เส๎น

   1.9 หัวไหลํเสริมด๎วยแผํน Arashield เพือ่ปูองกันการขัดถู

ของสายสะพาย SCBA ทัง้สองข๎าง 

   1.10 ข๎อศอกเสริมปูองกันการขัดถูด๎วยแผํน Arashield ทัง้สองข๎าง

   1.11 บริเวณหน๎าอก

         - กระเป๋าด๎านซ๎ายมีกระเป๋ากลํองใสํวิทย ุขนาด 4 x 7.5 นิ้ว 

ปิดล๏อกด๎วยสายรัดตีนตุ๏กแก ด๎านบน-ลําง มีสายเกี่ยวไฟฉาย และ

ทีย่ึดสามารถปรับได๎ ส าหรับไฟฉายแบบคอม๎า

   1.12 ด๎านลํางตัวเส้ือมีกระเป๋าขนาด 9 x 10 นิ้ว ทัง้สองด๎าน 

ปิดด๎วยตีนตุ๏กแก และมีแผํน Arashield ชํวยในการเปิด-ปิดได๎งําย

   1.13 ปลายแขนเส้ือมีสายปรับความกระชับทัง้สองด๎าน

   1.14 ข๎อมือมีผ๎ายึดท าจากเส๎นใย Nomex มีชํองเสียบนิ้วโปูง

   1.15 ผ๎า วัสดุ และสํวนประกอบอื่นๆ เมื่อตัดเย็บเป็นตัวเส้ือและ

กางเกงแล๎ว ต๎องมีความคงทน มีโครงสร๎างทีแ่ข็งแรง มีรูปแบบ

และวิธีการตัดเย็บทีม่ีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทีก่ าหนดใน EN469

2. กางเกง ประกอบด๎วยกางเกงชั้นนอก และชั้นใน ตัดเย็บจาก

ผ๎าชนิดและสีเดียวกับตัวเส้ือ

   2.1 ผ๎าชั้นนอกและใน ท าจากผ๎าชนิดเดียวกับเส้ือดับเพลิง

เป็นกางเกงขายาว ขาทรงกระบอก บริเวณเอวด๎านหน๎าและ

ด๎านหลังมีส าหรับยึดติดกับสายคล๎องไหลํ
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   2.2 สายคล๎องไหลํท าด๎วยแถบผ๎า กว๎าง 1.5-2 นิ้ว และมีทีส่ าหรับ

ปรับขนาดความยาวของสายได๎และปลายสายมีทีย่ึดติดกับขอบ

เอวกางเกง สามารถถอดออกจากตัวชุดได๎

   2.3 ติดแถบสะท๎อนแสง  หรือ แผํนสะท๎อนแสงผลิตจากผ๎า 

Aramid ได๎รับมาตรฐาน NFPA หรือ EN 471 ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว

บริเวณใต๎เขําขนาดความกว๎างรวมไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว

   2.4 ทีห่ัวเขําต๎องเสริมด๎วย Arashield เสริมด๎วยแผํนโฟม

กันกระแทกด๎านใน สามารถถอดโฟมออกได๎

3.หมวก

ได๎มาตรฐาน  EN443:2008 

"Helmet for fire fighting in building and other structures"

   1. หมวกดับเพลิงทรงกลม มีสันอยูํด๎านบน ชนิดปูองกันเต็มศีรษะ

ถึงท๎ายทอย (Full head Protection)

   2. ท าจากวัสดุทนไฟ โพลีเอไมด๑เสริมด๎วยกลาสไฟเบอร๑ 

ปูองกันไฟ ความร๎อน การกระแทก และการทิม่แทงได๎ดี

   3. เส๎นรอบวงของหมวกขนาด 54-62 ซม.

   4. มีสายรัดคาง พร๎อมทีรั่บปลายคาง ทีส่ามารถปรับและ

ถอดได๎งําย สามารถปรับขนาดสายรัดได๎ 3 จุด

   5. หน๎ากากด๎านหน๎าเป็นแบบ 2 ชั้นท าจากโพลีคาร๑บอเนต 

ทนตํอสารเคมีและรอยขีดขวน

   - ชั้นแรกเป็นหน๎ากากปูองกันดวงตา แบบ EyeGoggle 

โปรํงแสง ปรับขึ้นลงเข๎ากับรูปกับใบหน๎า เพือ่งํายตํอการมองเห็น 

ใช๎ได๎ดีส าหรับงานกู๎ภัย

   - ชั้นทีส่อง สีทอง Metalized เพิม่การสะท๎อนแสงและรังสีความร๎อน 

ถนอมดวงตาขณะทีม่องแสงจ๎า ออกแบบมาเพือ่ใช๎ส าหรับงานดับเพลิง

โดยเฉพาะ

   6. ด๎านในมีตาขําย Nomex และหนังแท๎ พร๎อมทัง้แผํนโฟมขึ้นรูป

รับแรงกระแทก ตาขํายกับแผํนโฟม แยกอิสระจากกันได๎

   7. สามารถตํอระบบวิทย ุส าหรับการพูดคุยได๎

   8. สามารถตํอเพิม่อุปกรณ๑ไฟฉาย และมีอุปกรณ๑ยึดไฟฉาย ทัง้สองข๎าง
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   9. ตัวหมวกมีแถบสะท๎อนแสงด๎านบนหมวก และด๎านหลังของหมวก 

4 จุด เพือ่การมองเห็นทีช่ัดเจน

   10. สามารถใช๎รํวมกับหน๎ากาก SCBA ได๎ทุกรํุน 

(ทัง้แบบสวมและ Quick mask)

4.รองเท๎าดับเพลิง

   1. รองเท๎าดับเพลิง ท าจากหนังสีด าคุณภาพดี สามารถปูองกัน

ความร๎อนและปูองกันน้ าได๎

   2. ด๎านหน๎ารองเท๎ามีระบบล๏อก 2 แบบ ทัง้แบบเชือกรองเท๎า

ท ามาจาก Nomex และแบบซิปเป็นแบบฟันโลหะ YKK

   3. รองเท๎าเย็บด๎วยด๎าย Nomex

   4. มีตัวสะท๎อนแสง  บริเวณด๎านด๎านนอก ของรองเท๎า 

เพิม่การสะท๎อนแสง

   5. เพิม่ในสํวนพลาสติกปูองกันสํวนของข๎อเท๎า

   6. สํวนของพืน้รองเท๎า ท าจากยางชนิดพิเศษ (Nitrile type Zermatt) 

สามารถทนตํออุณหภูม ิ300 องศาเซลเซียส ทนตํอกรดและ

น้ ามัน ไมํล่ืนไถลและงํายตํอการท าความสะอาด

   7. ด๎านบนสุดของรองเท๎ามีแผํนโฟม นุํม ชํวยในการระบายอากาศ

และความร๎อน

   8. รองเท๎ามีความสูงไมํน๎อยกวํา 10 นิ้ว

5. ถุงมือดับเพลิง มาตรฐาน EN659

   1. ถุงมือด๎านนอกท าจากหนังเกรด Premium เสริมด๎านในด๎วย Kevlar

   2. ด๎านในถุงมือมีชั้นกันของเหลวท าจาก HIPORA

   3. เสริมฝุามือและปลายนิ้วด๎วยเคฟลําห๑โค๎ทด๎วยซิลิโคน

   4. ข๎อมือท าจาก Kevlar แบบยึดสองชั้น

6. ผ๎าคลุมศีรษะ มาตรฐาน EN 13911:2004

   1. ตัดเย็บด๎วยผ๎ายึด 50% Aramid, 50% FR Cellulose

   2. ความยาวของฮูด จากด๎านบนศีรษะ ถึงปลาย 18”

   3. เย็บแบบสองชั้น โดยใช๎ผ๎า น้ าหนัก 200 gsm

7. กระเป๋าบรรจุชุดดับเพลิง  สามารถกันน้ าได๎
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ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมี  ในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย

ฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ) 

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 185-190  ล าดับที ่17

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือหมวกดับเพลิง  จ านวน 2 ใบๆละ 20,000 บาท

คุณลักษณะดังนี้

1. หมวกดับเพลิงทรงกลม มีสันอยูํด๎านบน ชนิดปูองกัน

เต็มศีรษะถึงท๎ายทอย (Full head Protection)

2. ท าจากวัสดุทนไฟ โพลีเอไมด๑เสริมด๎วยกลาสไฟเบอร๑ 

ปูองกันไฟ ความร๎อน การกระแทก และการทิม่แทงได๎ดี

3. เส๎นรอบวงของหมวกขนาด 54-62 ซม.

4. มีสายรัดคาง พร๎อมทีรั่บปลายคาง ทีส่ามารถปรับและ

ถอดได๎งําย สามารถปรับขนาดสายรัดได๎ 3 จุด

5. หน๎ากากด๎านหน๎าเป็นแบบ 2 ชั้น ท าจากโพลีคาร๑บอเนต 

ทนตํอสารเคมีและรอยขีดขวน

- ชั้นแรกเป็นหน๎ากากปูองกันดวงตา แบบ EyeGoggle โปรํงแสง 

ปรับขึ้นลงเข๎ากับรูปกับใบหน๎า เพือ่งํายตํอการมองเห็น 

ใช๎ได๎ดีส าหรับงานกู๎ภัย

- ชั้นทีส่อง สีทอง Metalized เพิม่การสะท๎อนแสงและรังสีความร๎อน 

ถนอมดวงตาขณะทีม่องแสงจ๎า ออกแบบมาเพือ่ใช๎ส าหรับงาน

ดับเพลิงโดยเฉพาะ

6. ด๎านในมีตาขําย Nomex และหนังแท๎ พร๎อมทัง้แผํนโฟมขึ้นรูป

รับแรงกระแทก ตาขํายกับแผํนโฟม แยกอิสระจากกันได๎

7. สามารถตํอระบบวิทย ุส าหรับการพูดคุยได๎

8. สามารถตํอเพิม่อุปกรณ๑ไฟฉาย และมีอุปกรณ๑ยึดไฟฉายทัง้สองข๎าง

จัดซ้ือหมวกดับเพลิง 40,000 บาท
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9. ตัวหมวกมีแถบสะท๎อนแสงด๎านบนหมวก และด๎านหลังของหมวก 

4 จุด เพือ่การมองเห็นทีช่ัดเจน ได๎มาตรฐาน  EN443:2008 

"Helmet for fire fighting in building and other structures"

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย

ฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิง ปรับรูปแบบน้ าได๎ 

แบบด๎ามปืน จ านวน  1  อัน

มีคุณลักษณะดังนี้

- ท าด๎วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ าหนักเบา แข็งแรงทนทาน 

พร๎อมมือจับแบบด๎ามปืน

- ให๎ปริมาณน้ าทีส่ม่ าเสมอไมํวําจะเปล่ียนรูปแบบน้ าเป็นแบบใด

- เปล่ียนรูปแบบน้ าโดยไมํต๎องปิดหัววาล๑ว

- ปรับน้ าให๎เป็นล าตรงและบานจนถึง 110 องศา

- ให๎รูปแบบน้ าทีส่มบูรณ๑แม๎ทีแ่รงดันน้ าต่ า

- สามารถเปล่ียนอะไหลํฟันหมุนได๎

- สามารถใช๎กับหัวชักโฟม และทํอโฟมได๎

- มีวาล๑วเปิด ปิดทีห่ัวฉีด

- มีทีป่รับปริมาณและแรงดันน้ า

- ออกแบบให๎สามารถให๎ฉีดน้ าทีย่ากเข๎าถึง

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซ้ือ

จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข๎อ 21 ข๎อ 25(5) 

ข๎อ 28 (3) ข๎อ 79

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย

ฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ) 

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 190  ล าดับที ่ 18

จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิง ปรับรูปแบบน้ าได๎ แบบด๎ามปืน 25,000 บาท



144
รวม

รวม

จ านวน

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท

เงินอุดหนุน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

โครงการปูองกันปราบปรามยาเสพติด(อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ

เมืองอุดรธานี)

100,000 บาท

เพือ่อุดหนุนให๎ทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองอุดรธานี (ฝุายความ

มั่นคง) ด าเนินการตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล 

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123/ส านักปลัดฯ)  ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า  58 ล าดับที ่8
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

แผนงานการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,042,259 บาท

งบบุคลากร 2,641,800 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,641,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,283,720 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จ านวน 1,353,960 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนและจํายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกํ

พนักงานเทศบาล  จ านวน  4  อัตรา  (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/

กองการศึกษา)

(2) เงินเดือนข๎าราชการครู, ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2, ครู คศ.3 

จ านวน 929,760 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนแกํข๎าราชการครู, ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2, 

ครู คศ.3 และจํายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 3 อัตรา 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

เงินประจ าต าแหนํง 60,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษแกํพนักงาน

ทีค่วรได๎รับตามระเบียบทีก่ าหนด  ต าแหนํง  ผ๎ูอ านวยการกอง

การศึกษา,  ต าแหนํง  หัวหน๎าฝุายบริหารงานการศึกษา  และ

ต าแหนํง ครูช านาญการพิเศษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/

กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ 134,400 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินวิทยฐานะแกํพนักงานทีค่วรได๎รับตามระเบียบที่

ก าหนด ต าแหนํง ครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ (ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212/กองการศึกษา)
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จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 144,480 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน 1 

อัตรา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 19,200 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตาม

ภารกิจ จ านวน 1 อัตราๆ ละ 1,600 บาท/เดือน (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212/กองการศึกษา)

งบด าเนินงาน 2,408,159 บาท

ค่าตอบแทน 263,600 บาท

คําเชําบ๎าน 228,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลสามัญซ่ึง

มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 35,600 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ๎างประจ าตามระเบียบก าหนด  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

ค่าใชส้อย 1,442,100 บาท

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ 756,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการทีอ่ยูํในอ านาจหน๎าที่

ของเทศบาล  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอน

วัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

คําจ๎างเหมาบริการดูดส๎วม 5,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการดูดส๎วมส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ

กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
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(1.2) คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 119,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดการเรียนการสอน ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านจั่น อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ี จ านวน 

70 คน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอน

วัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

(1.1) คําอาหารกลางวัน ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

จ านวน 343,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กฯ จ านวนนักเรียน 70 คนๆละ 20 บาท จ านวน 245 วัน 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 38 ล าดับที ่3

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เชํน คําเบีย้เล้ียง คําเชําทีพ่ัก คําพาหนะเดินทางและคําใช๎จํายอื่น  ๆ

ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 60,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ

สัมมนาตํางๆ ให๎กับบุคคลทีไ่ด๎รับค าส่ังให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและ

สัมมนากรณีทีม่ีการจํายคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

00212/กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 571,100 บาท
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(1.6) คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน จ านวน 30,100 บาท 

เพือ่จํายเป็นคําจัดการศึกษา (คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) ส าหรับ

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านจั่น อัตราคนละ 430 บาท/

คน/ป ี จ านวน  70  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

(1.4) คําอุปกรณ๑การเรียน จ านวน 14,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดการศึกษา (อุปกรณ๑การเรียน) ส าหรับศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านจั่น  อัตราคนละ  200  บาท/คน/ป ี 

จ านวน  70  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอน

วัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

(1.7) คําพัฒนาผ๎ูประกอบวิชาชีพครูทีสั่งกัดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําพัฒนาผ๎ูประกอบวิชาชีพครูทีสั่งกัดศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อัตราคนละ  10,000  

บาท/คน/ป ี จ านวน  3  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

(1.3) คําหนังสือเรียน จ านวน 14,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดการศึกษา (หนังสือเรียน) ส าหรับศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านจั่น อัตราคนละ 200 บาท/คน/ป ี 

จ านวน 70 คน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอน

วัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)

(1.5) คําเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 21,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดการศึกษา (เคร่ืองแบบนักเรียน) ส าหรับศูนย๑

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๎านจั่น อัตราคนละ 300 บาท/คน/

ป ี จ านวน  70  คน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอน

วัยเรียนและประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)
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โครงการหนูจ๐า ร๎ูไว๎  จะปลอดภัยจากการจมน้ า 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมให๎ความร๎ูและสอนทักษะ

เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากการจมน้ า  เชํน  คําสมนาคุณวิทยากร 

คําวัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม คําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

และคําใช๎จํายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข๎องและจ าเป็นในการด าเนินงาน  เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวม

การแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 40 ล าดับที ่8

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สินเพือ่ให๎สามารถ

ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําซํอมแซมทรัพย๑สิน ครุภัณฑ๑ตําง ๆ  

คําบ ารุงรักษาทรัพย๑สิน  เป็นต๎น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ 617,459 บาท

วัสดุส านักงาน 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  

หรือ  ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  

เชํน  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ๑  ส่ิงพิมพ๑  ได๎จากการซ้ือหรือการจ๎าง

พิมพ๑  เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัย

เรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

วัสดุงานบ๎านงานครัว 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวและวัสดุทีใ่ช๎ท าความสะอาด  

เชํน  ไม๎กวาด  ช๎อน  ชาม  ผงซักฟอก  และอุปกรณ๑อื่น ๆ เป็นต๎น  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
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(2) คําอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 

โรงเรียน จ านวน 381,325 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ

นักเรียน  โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลบ๎านจั่น  ทัง้ 2 แหํง  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 38 ล าดับที ่4

-  โรงเรียนบ๎านจั่นศรีวิไล จ านวนนักเรียน 127 คนๆละ 7.37 บาท 

จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 243,358 บาท

-  โรงเรียนบ๎านดงเค็ง (น าวัฒนาอุปถัมภ๑) จ านวนนักเรียน 72 คนๆ

ละ 7.37 บาท จ านวน  260 วัน  เป็นเงิน 137,967 บาท

วัสดุกํอสร๎าง 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  เชํน  ทราย ปูน ทํอน้ า  ตะปู  

ทีเ่กี่ยวกับการกํอสร๎าง เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 /กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 2,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดท าวารสาร  แผํนพับ  แผํนปลิว  ปูาย

ประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

คําอาหารเสริม (นม) 515,459 บาท

(1) คําอาหารเสริม (นม) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 

จ านวน 134,134 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ส าหรับ

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ  จ านวน 70 คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 

วัน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 38 ล าดับที ่2
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วัสดุคอมพิวเตอร๑ 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล 

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ๑  หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับ

เคร่ืองพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค 85,000 บาท

คําไฟฟูา 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําไฟฟูาส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

บ๎านจั่นและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านจั่นศรีวิไล (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/

กองการศึกษา)

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําน้ าประปาส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

บ๎านจั่นและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านจั่นศรีวิไล (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/

กองการศึกษา)

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 15,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเตอร๑เน็ต รวมถึง

อินเตอร๑เน็ตการ๑ดและคําส่ือสารอื่นๆ  ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอน

วัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)
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รวม
รวม

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน 
แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทีย ูจ านวน 4 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ฐาน
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวํา 18,000 บีทียู
2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคําติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็น 
ขนาดไมํเกิน 40,000 บีทีย ูต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร๑ 5
4) ต๎องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด 
ทัง้หนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจาก
โรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร๑
 6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข๎อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคาแล๎ว เพือ่เป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศทีม่ีคําประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวํา
 7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
     (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ๑ ดังนี ้สวิตช๑ 1 ตัว 
ทํอทองแดงไปกลับหุม๎ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร
8) คําติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
(กรณีต๎องการแสดงคําติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)
     - ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทีย ู3,000 บาท
ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
00212/กองการศึกษา)  ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน๎า 214 ล าดับที ่15

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน แบบติดผนัง 

ขนาด 18,000 บีทียู

84,000 บาท

งบลงทุน 196,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 196,300 บาท
ครุภัณฑ๑ส านักงาน
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ าอัตโนมัติ  จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพืน้ฐาน

1. ประสิทธิภาพพลังงาน (กฟผ.) ประหยัดไฟเบอร๑ 5

2. ขนาดของมอเตอร๑  350 วัตต๑

3. ระยะดูด 8  เมตร

4. ระยะสํง  18 เมตร

5. ความจุทีร่ะยะ 12 เมตร : 53-65 ลิตรตํอนาที

6. ความจุทีร่ะยะ 14 เมตร : 50.32 ลิตรตํอนาที

7. สวิตซ๑ความดัน On :  2.0 กก./ซม.

8. สวิตซ๑ความดัน Off :  2.6 กก./ซม.

9. ทํอดูด : 1 นิ้ว

10. ทํอจําย : 1 นิ้ว

11. จ านวนก๏อกน้ าทีใ่ช๎พร๎อมกัน (เฉล่ียตํอจุด) : 6-7

12. ความแตกตํางระดับความสูง : 2 เมตร

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน๎า 210 ล าดับที ่10

จ านวน

จัดซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ าอัตโนมัติ 11,000 บาท

จัดซ้ือโต๏ะคอมพิวเตอร๑ 2,500 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือโต๏ะคอมพิวเตอร๑ จ านวน 1 ตัว

คุณลักษณะพืน้ฐาน

1) มีถาดวางคีย๑บอร๑ด

2) มีชํองวาง case แนวต้ัง

ต้ังนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยต้ังตามราคาท๎องตลาด

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  00212/กองการศึกษา)
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือถังน้ า แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ

2,500 ลิตร จ านวน 1 ใบ

คุณลักษณะพืน้ฐาน

1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดทีจุ่น้ าได๎ไมํน๎อยกวํา

2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม

3) ราคาไมํรวมขาต้ัง และไมํรวมคําติดต้ัง

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน๎า 209 ล าดับที ่9

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น แบบตํอทํอ ขนาด 2 ก๏อก 

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 14,600 บาท

คุณลักษณะพืน้ฐาน

1) ตัวเคร่ืองทัง้ภายนอกและภายในท าด๎วยวัสดุหรือโลหะ

ไมํเป็นสนิม

2) ถังบรรจุน้ าภายในท าด๎วยสแตนเลส เกรด 304 ไร๎สารตะกั่ว

3) มีอุปกรณ๑ควบคุมการเปิด-ปิดน้ า

4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

5) ใช๎ไฟฟูา AC 220 โวลต๑ 50 เฮิรตซ๑

6) ราคาไมํรวมคําติดต้ัง อุปกรณ๑การติดต้ัง เชํน เบรคเกอร๑กันดูด 

และไมํรวมเคร่ืองกรองน้ า

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน๎า 216 ล าดับที ่20

จัดซ้ือถังน้ า แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 17,000 บาท

ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น แบบตํอทํอ ขนาด 2 ก๏อก 29,200 บาท
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน

ประมวลผล* จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก 

(4 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง 

หรือดีกวํา ดังนี้

1) ในกรณีทีม่ีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผล

ด๎านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ

2) ในกรณีทีม่ีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณ

นาฬิกาได๎ในกรณีทีต๎่องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา 

ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย

- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 

ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 

และ Bluetooth

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล* 44,000 บาท
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ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ๑และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน๎า 217-218 ล าดับที ่21

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ๑ 

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

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- เป็นเคร่ืองพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer) 

จากโรงงานผ๎ูผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 

19 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาที

- มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 

15 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาท ี(ipm)

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 

1 ชํอง

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 50 แผํน

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ๑และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212/กองการศึกษา)

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ๑ 

(Ink Tank Printer)

8,600 บาท
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รวม

รวม

จ านวน

งบเงินอุดหนุน 796,000 บาท

เงินอุดหนุน 796,000 บาท

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

โครงการงบอุดหนุนสมทบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขต

เทศบาล 2  โรงเรียน

796,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวันส าหรับ

นักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลบ๎านจั่น  (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 41 ล าดับที ่9

-  โรงเรียนบ๎านจั่นศรีวิไล จ านวน 127 คน 

เป็นเงิน 508,000 บาท

จ านวนนักเรียน 127 คนๆละ  20 บาท  จ านวน 200 วัน 

เป็นเงิน 508,000  บาท

-  โรงเรียนบ๎านดงเค็ง (น าวัฒนาอุปถัมภ๑) จ านวน 72 คน 

เป็นเงิน 288,000 บาท

จ านวนนักเรียน 72 คน ๆ ละ  20 บาท จ านวน 200 วัน 

เป็นเงิน 288,000  บาท
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 3,512,920 บาท

งบบุคลากร 1,829,520 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,829,520 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,297,200 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนและจํายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกํ

พนักงานเทศบาล  จ านวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กอง

สาธารณสุขฯ)

เงินประจ าต าแหนํง 194,400 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษแกํพนักงานที่

ควรได๎รับตามระเบียบทีก่ าหนด ต าแหนํง  ผ๎ูอ านวยการกอง  ฯลฯ  

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ)

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 325,920 บาท

(1) คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 217,920 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน 1 

อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

(2) คําตอบแทนพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 108,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างทัว่ไป  จ านวน 1 

อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/

กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 12,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทัว่ไป 

จ านวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/

กองสาธารณสุขฯ)
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งบด าเนินงาน 1,683,400 บาท

ค่าตอบแทน 206,000 บาท

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น

144,000 บาท

คําตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น

เพือ่จํายเป็นคําปุวยการ  ชดเชย  การงานหรือเวลาทีเ่สียไป 

เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติหน๎าทีใ่นการดูแลผ๎ูสูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิง 

ได๎แก ํอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นทีม่ีภูมิล าเนาอยูํในองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น หรือใกล๎เคียง ทีไ่ด๎รับค าส่ังชํวยสนับสนุนการปฏิบัติ

หน๎าทีใ่นการดูแลผ๎ูสูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พิงจากผ๎ูบริหารท๎องถิ่น 

จ านวน 2 คน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

คําเชําบ๎าน 48,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซ้ือบ๎านให๎กับพนักงานเทศบาลสามัญ

ซ่ึงมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/

กองสาธารณสุขฯ)

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 14,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ๎างประจ าตามระเบียบก าหนด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/

กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใชส้อย 1,397,400 บาท

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ 216,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการทีอ่ยูํในอ านาจหน๎าที่

ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)
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คําส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว๑ตามโครงการสัตว๑ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธานศาสตราจารย๑ พลเอกหญิง 

พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ 

เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

10,800 บาท

เพือ่จํายเป็นคําส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว๑และขึ้นทะเบียนสัตว๑ 

ตามโครงการสัตว๑ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย๑ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 

พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภร

ณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย

ราชนารี

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/

ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เชํน คําเบีย้เล้ียง คําเชําทีพ่ัก คําพาหนะเดินทางและคําใช๎จํายอื่น 

ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ

สัมมนาตําง ๆ ให๎กับบุคคลทีไ่ด๎รับค าส่ังให๎เข๎ารับการฝึกอบรมหรือ

สัมมนา  กรณีทีม่ีคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข๎เลือดออก 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการควบคุมและปูองกันโรค

ไข๎เลือดออก เชํน คําอาหาร  คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

คําสมนาคุณวิทยากร คําจัดท าปูาย คําวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ๑ คําเชําอุปกรณ๑ตํางๆ ในการฝึกอบรม และคําใช๎จํายอื่นๆ

ในการฝึกอบรม คําใช๎จํายในวันรณรงค๑ เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 107 ล าดับที ่3

โครงการจัดกิจกรรม วัน อสม. แหํงชาติ 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตํางๆ ในวัน อสม. แหํงชาติ 

เชํน ท าบุญ  ตักบาตร  แขํงกีฬา บ าเพ็ญประโยชน๑ เป็นต๎น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 121 ล าดับที ่20

โครงการตามพระราชด าริ  ด๎านสาธารณสุข  ชุมชนสัมพันธ๑สุข 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 120 ล าดับที ่19
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โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข   ชุมชนธนาดร 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 118 ล าดับที ่17

โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  ชุมชนชานเมือง 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 116 ล าดับที ่15

โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  ชุมชนดงเค็ง 1 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 111 ล าดับที ่10
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โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  ชุมชนดงเค็ง 2 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 112 ล าดับที ่11

โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  ชุมชนบ๎านจั่น 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 119 ล าดับที ่18

โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  ชุมชนยานเกราะ 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 115 ล าดับที ่14
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โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  ชุมชนศรีประจักษ๑ 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 113 ล าดับที ่12

โครงการตามพระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข  ชุมชนศรีพัฒนา 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 114 ล าดับที ่13

โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข  ชุมชนเอื้ออาทร 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม

พระราชด าริอยํางน๎อย 3 โครงการ เพือ่สืบสานปณิธานด๎านงาน

สาธารณสุขตามพระราชด าริ

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 117 ล าดับที ่16
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โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยด๎านสุขาภิบาลอาหาร 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเฝูาระวังความปลอดภัย

ด๎านสุขาภิบาลอาหาร เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 

คําสมนาคุณวิทยากร คําจัดท าปูาย คําวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ๑ คําเชําอุปกรณ๑ตํางๆในการฝึกอบรม และคําใช๎จํายอื่นๆ

ในการฝึกอบรม เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 107 ล าดับที ่2

โครงการสํงเสริมการออกก าลังกายภายในชุมชน 72,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมการ

ออกก าลังกายภายในชุมชน 2 ชุมชน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย 

คําจ๎างเหมาผ๎ูน าออกก าลังกาย

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 107 ล าดับที ่1

โครงการสํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมด๎านการดูแลรักษา

ความสะอาด

768,600 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมให๎ประชาชนได๎

มีสํวนรํวมด๎านการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีคําใช๎จําย

ประกอบด๎วย คําจ๎างเหมาประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบล

บ๎านจั่น เพือ่ท าความสะอาดทีท่างสาธารณะ เป็นต๎น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560
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จ านวน

รวม

จ านวน

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 110 ล าดับที ่8

โครงการสัตว๑ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า

ตามแนวพระราชด าริ

30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสัตว๑ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธานศาสตราจารย๑ 

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ๎า

น๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย 

คําส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว๑และขึ้นทะเบียนสัตว๑ คํายาและ

เวชภัณฑ๑ คําวัสดุประชาสัมพันธ๑ และคําใช๎จํายอื่นๆทีเ่กี่ยวข๎อง

ในการด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการ

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/

ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น  00223/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 109 ล าดับที ่7

ค่าวัสดุ 80,000 บาท

วัสดุส านักงาน 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรือ

ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชํน  

เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ๑  ส่ิงพิมพ๑  ได๎จากการซ้ือหรือการจ๎างพิมพ๑  

เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ทีใ่ช๎ประกอบการ

รักษา เชํน ยาส าหรับรักษาโรค ส าลี  ผ๎าพันแผล  แถบตรวจน้ าตาล

และไขมันในเลือด  เวชภัณฑ๑ตํางๆ  เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

00223/กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําล๎างอัดรูป-ขยายภาพ ฟิล๑ม ม๎วนวีดีโอ แผํนพับ 

ปูายประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/

กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร๑ 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ๑  หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับ

เคร่ืองพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/

กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟ้าถนน 7,142,920 บาท

งบบุคลากร 1,989,420 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,989,420 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,317,600 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนและจํายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกํ

พนักงานเทศบาล  จ านวน 4  อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)

เงินประจ าต าแหนํง 152,400 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของพนักงานทีไ่ด๎รับตามระเบียบ

ทีก่ าหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 

00242/กองชําง)

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 466,140 บาท

(1)  คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 142,140 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน 1 

อัตรา  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 

00242/กองชําง)

(2)  คําตอบแทนพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 324,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างทัว่ไป  จ านวน 3 

อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 53,280 บาท

(2)  เงินเพิม่ตํางๆของพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 36,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทัว่ไป  

จ านวน  3  อัตราๆละ 1,000 บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)

(1)  เงินเพิม่ตํางๆของพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 17,280 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ 

จ านวน 1 อัตราๆละ 1,440 บาท/เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

งบด าเนินงาน 1,862,960 บาท

ค่าตอบแทน 183,960 บาท

คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น

97,560 บาท

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ 864,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างท าของ จ๎างเหมาคําแรงในการด าเนินการของ

เทศบาล  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 

00242/กองชําง)

โครงการคําส ารวจ และรังวัดทีดิ่นสาธารณประโยชน๑ 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ๎าง,ก าหนดราคา

กลาง,ควบคุมงาน เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)

คําเชําบ๎าน 72,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกได๎ตาม

ระเบียบทีก่ าหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูา

และถนน 00242/กองชําง)

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 14,400 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ๎างประจ าตามระเบียบก าหนด  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)

ค่าใชส้อย 1,089,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําส ารวจและรังวัดทีดิ่นสาธารณประโยชน๑ (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง) 

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 102 ล าดับที ่96
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เชํน คําเบีย้เล้ียง คําเชําทีพ่ัก คําพาหนะเดินทางและคําใช๎จํายอื่น  ๆ

ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 

00242/กองชําง)

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ

สัมมนาตํางๆ ให๎กับบุคคลทีไ่ด๎รับค าส่ังให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและ

สัมมนา  กรณีทีม่ีการจํายคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน (ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 155,000 บาท

(1)  คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สิน จ านวน 150,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สิน เพือ่ให๎สามารถ

ใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน คําซํอมแซมทรัพย๑สิน ครุภัณฑ๑ตําง ๆ 

คําบ ารุงรักษาทรัพย๑สิน เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)

(2)  คําซํอมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขําวแตํละชุมชน

และเพิม่จุดกระจายเสียงหอกระจายขําว จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําซํอมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขําวแตํละ

ชุมชนและเพิม่จุดกระจายเสียงหอกระจายขําว ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242 /กองชําง)  

ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 103 ล าดับที ่98

ค่าวัสดุ 590,000 บาท
วัสดุส านักงาน 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรือ

ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไปฯ เชํน 

เคร่ืองเขียน แบบพิมพ๑  ส่ิงพิมพ๑ ได๎จากการซ้ือหรือการจ๎างพิมพ๑  

เป็นต๎น  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 

00242/กองชําง)
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 150,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เชํน  หลอดไฟฟูา  สายไฟฟูา 

ปล๊ักไฟฟูา เป็นต๎น  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูา

และถนน 00242/กองชําง)

วัสดุกํอสร๎าง 200,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง เชํน ทราย ปูน ตะปู ทีเ่กี่ยวกับการ

กํอสร๎าง เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูา

และถนน 00242/กองชําง)

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะ เชํน แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 

สายไมล๑ น้ ามันเบรก หัวเทียน ปะยาง เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 160,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําน้ ามันเคร่ือง, น้ ามันหลํอล่ืนรถยนต๑, น้ ามันเชื้อเพลิง 

ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูา

และถนน 00242/กองชําง)

วัสดุการเกษตร 15,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน เคร่ืองมือในงานเกษตร ฯลฯ 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/

กองชําง)

วัสดุคอมพิวเตอร๑ 15,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล 

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ๑ หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับ

เคร่ืองพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)
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รวม

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน แบบต้ังพืน้

หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทีย ู

จ านวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพืน้ฐาน

1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวํา 30,000 บีทียู

2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคําติดต้ัง

3) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็น 

ขนาดไมํเกิน 40,000 บีทีย ูต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร๑ 5

4) ต๎องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด 

ทัง้หนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจาก

โรงงานเดียวกัน

5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร๑

6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข๎อ 3) 

นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคาแล๎ว เพือ่เป็นการ

ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ทีม่ีคําประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวํา

7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

    (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ๑ ดังนี ้สวิตช๑ 1 ตัว 

ทํอทองแดงไปกลับหุม๎ฉนวนยาว 4 เมตร 

สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร

8) คําติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  

(กรณีต๎องการแสดงคําติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)

    (1) ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน

          ขนาดไมํต่ ากวํา 13,000 บีทีย ู4,000 บาท

          ขนาดไมํต่ ากวํา 40,000 บีทีย ู5,500 บาท

งบลงทุน 3,090,540 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 59,100 บาท

ครุภัณฑ๑ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู

48,100 บาท
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ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 

00242/กองชําง) 

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองตัดแตํงพุมํไม ๎ขนาด 22 นิ้ว

คุณลักษณะพืน้ฐาน

1) เป็นเคร่ืองตัดแตํงพุมํไม๎ชนิดใช๎เคร่ืองยนต๑ แบบมือถือ

2) ใช๎เคร่ืองยนต๑เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ

3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมํน๎อยกวํา 21 ซีซี

4) เคร่ืองยนต๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 0.8 แรงม๎า

5) ใบมีดตัดขนาดไมํน๎อยกวํา 22 นิ้ว

6) ใบมีดตัดสามารถใช๎ได๎ 2 ด๎าน

ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 

ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 

00242/กองชําง)

จัดซ้ือเคร่ืองตัดแตํงพุมํไม๎ ขนาด 22 นิ้ว 11,000 บาท

ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว
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ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 3,031,440 บาท

คํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค

คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (K) 121,440 บาท

เพือ่จํายเป็นคําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (K) ในการค านวณ

ประมาณการทีต้ั่งไว๎ให๎คิดร๎อยละ 4 ของงบประมาณรายจําย

ประเภทส่ิงกํอสร๎าง (ตามรายการที ่(1)(2)(3)(4)(5)(6)) เป็นไปตาม

หนังสือส่ังการกระทรวงการคลัง ดํวนทีสุ่ด ที ่กค 0405.2/ว 110 

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง

โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) 

ถนนยานเกราะ ชุมชนยานเกราะ

500,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(Box Culvert) ถนนยานเกราะ ชุมชนยานเกราะ ขนาดกว๎าง 

1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร จ านวน 2 ชํอง ยาว 12.00 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ๎านจั่น พร๎อมปูายโครงการ ที ่ช4/64

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/

กองชําง) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 

คร้ังที ่2 พ.ศ.2563 หน๎าที ่5 ล าดับที ่3

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพันธ๑สุข 370,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. ซอยมุลาลี 

ชุมชนสัมพันธ๑สุข ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร 

ยาว 148 เมตร พร๎อมฝาตะแกรงเหล็ก (ข๎างซ๎าย) ตามแบบแปลน

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น พร๎อมปูายโครงการ ที ่ช3/64

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/

กองชําง) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 

คร้ังที ่2 พ.ศ.2563 หน๎าที ่3 ล าดับที ่1
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เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. พร๎อมรางว ีคสล. 

สายถนนโนนภูทํอง (ฝ่ังซ๎าย) เชื่อมล าห๎วยน้ าขุํน ชุมชนศรีประจักษ๑ 

ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 138 ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล. ส าหรับทํอ 

0.60 เมตร จ านวน 17 บํอ และรางวี คสล. ยาว 138 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ๎านจั่น ที ่ช6/64

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 

00242/กองชําง) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิม่เติม คร้ังที ่2 พ.ศ.2563 หน๎าที ่8 ล าดับที ่6

โครงการกํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. พร๎อมรางวี คสล. 

สายซอยชานเมือง 2  ชุมชนชานเมือง

495,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. พร๎อมรางว ีคสล. 

สายซอยชานเมือง 2 ชุมชนชานเมือง ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 

189 ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล. ส าหรับทํอ 0.40 เมตร จ านวน 21 

บํอ และรางวี คสล. ยาว 189 เมตร (2 ข๎าง) ตามแบบแปลน

เทศบาลต าบลบ๎านจั่น พร๎อมปูายโครงการ ที ่ช5/64

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/

กองชําง) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 

คร้ังที ่2 พ.ศ.2563 หน๎าที ่6 ล าดับที ่4

โครงการกํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. พร๎อมรางวี คสล. สายถนน 

โนนภูทํอง (ฝ่ังซ๎าย)  เชื่อมล าห๎วยน้ าขุํน ชุมชนศรีประจักษ๑

495,000 บาท
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โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  ถนนพัฒนา สายลาดเนิน ชุมชนบ๎านจั่น

1,050,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป็นผิวแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาสายลาดเนิน ชุมชนบ๎านจั่น 

ชํวงที ่1

- ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 875 ตารางเมตร

ชํวงที ่2 

- ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ขนาดกว๎าง 9 เมตร ยาว 357 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่มํน๎อยกวํา 3,213 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ๎านจั่น ที ่ช7/64

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/

กองชําง) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 

คร้ังที ่2 พ.ศ.2563 หน๎าที ่26 ล าดับที ่24

งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท

เงินอุดหนุน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

โครงการขยายเขตประปาทุกชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนให๎ส านักงานการประปา เขต 7  จังหวัด

อุดรธาน ีเพือ่การขยายเขตบริการน้ าประปาทุกชุมชน จ านวน 10 

ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านจั่น (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า  105 ล าดับที ่101
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จ านวนโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและปักเสาพาดสาย พร๎อมติดต้ัง

โคมไฟฟูาสาธารณะถนนในเขตเทศบาล

100,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนให๎การไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอเมือง

อุดรธาน ีเพือ่การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะทุกชุมชน จ านวน 10 

ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลบ๎านจั่น (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟูาและถนน 00242/กองชําง)  ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 104  ล าดับที ่100
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งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,598,000 บาท

งบบุคลากร 600,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 600,000 บาท

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 540,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างทัว่ไป  จ านวน 5 

อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 60,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่คําครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทัว่ไป  

จ านวน  5  อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/

กองสาธารณสุขฯ)

งบด าเนินงาน 2,998,000 บาท

ค่าใชส้อย 2,318,000 บาท

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ 1,188,000 บาท

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการทีอ่ยูํในอ านาจหน๎าทีข่อง

เทศบาลฯ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

โครงการบริหารจัดการ การก าจัดขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะ

ติดเชื้อในชุมชน

700,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายให๎กับเทศบาลนครอุดรธาน ีในการก าจัดขยะ

มูลฝอยและการก าจัดขยะติดเชื้อในชุมชน (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน๎า 126 ล าดับที ่6
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหลํงก าเนิดอยํางมีสํวนรํวมและ

น าขยะกลับมาใช๎ประโยชน๑

30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการลดและแยกขยะ

มูลฝอยจากแหลํงก าเนิดอยํางมีสํวนรํวมและน าขยะกลับมาใช๎

ประโยชน๑  เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําสมนาคุณ

วิทยากร คําจัดท าปูาย คําวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ๑ คําเชํา

อุปกรณ๑ตํางๆในการฝึกอบรม และคําใช๎จํายอื่นๆในการฝึกอบรม 

คําใช๎จํายในวันรณรงค๑ เป็นต๎น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ,พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 

และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม

และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 124 ล าดับที ่1

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 400,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สิน  เพือ่ให๎สามารถ

ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําซํอมแซมทรัพย๑สิน ครุภัณฑ๑ตําง ๆ 

คําบ ารุงรักษาทรัพย๑สิน  เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ 680,000 บาท

วัสดุงานบ๎านงานครัว 100,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวและวัสดุทีใ่ช๎ท าความสะอาด 

เชํน ไม๎กวาด ช๎อน ชาม  ผงซักฟอก  ถังขยะมูลฝอย และอุปกรณ๑

อื่นๆ เป็นต๎น  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุกํอสร๎าง 5,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง เชํน ทราย ปูน ตะปู  ทีเ่กี่ยวกับการ

กํอสร๎าง เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 100,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะ เชํน แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 

สายไมล๑ น้ ามันเบรก หัวเทียน ปะยาง เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/

กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 450,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําน้ ามันเคร่ือง คําน้ ามันหลํอล่ืนรถยนต๑ ฯลฯ (ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

00244/กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุการเกษตร 25,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุการเกษตร  ใบมีดเคร่ืองตัดหญ๎า หน๎ากาก 

ปูองกันแก๏สพิษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)
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จ านวน
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จ านวน
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แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 2,308,100 บาท

งบบุคลากร 1,641,600 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,641,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,172,640 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเดือนและจํายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแกํ

พนักงานเทศบาล จ านวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจ าต าแหนํง 60,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง และคําตอบแทนพิเศษแกํพนักงาน

ทีค่วรได๎รับตามระเบียบทีก่ าหนด ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการกอง 

หัวหน๎าฝุายพัฒนาชุมชน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม)

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 288,960 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจ๎างให๎กับลูกจ๎างประจ า จ านวน 1 อัตรา (ปรากฏใน

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุน

ความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 108,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับพนักงานจ๎างทัว่ไป จ านวน 1 อัตราๆ

ละ 9,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ

ชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/

กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิม่ตําง ๆของพนักงานจ๎าง 12,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทัว่ไป 

จ านวน 1 อัตราๆละ 1,000 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนงานสร๎าง

ความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง

ชุมชน 00252/กอง สวัสดิการสังคม)
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งบด าเนินงาน 629,000 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ

ลูกจ๎างประจ าตามระเบียบก าหนด (ปรากฏในแผนงานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใชส้อย 496,000 บาท

รายจํายเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงบริการ

คําจ๎างเหมาบริการ 216,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการทีอ่ยูํในอ านาจหน๎าที่

ของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/

กองสวัสดิการสังคม)

คําเชําทีร่าชพัสดุ 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําเชําทีร่าชพัสดุให๎กับทีดิ่นจังหวัดอุดรธาน ี (ปรากฏใน

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุน

ความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

คําใช๎จํายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

เชํน คําเบีย้เล้ียง คําเชําทีพ่ัก คําพาหนะเดินทางและคําใช๎จํายอื่น  ๆ

ทีจ่ าเป็น (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/

กองสวัสดิการสังคม)
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บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมอาชีพตามโครงการขับเคล่ือน

การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให๎กับประชาชน

ทัว่ไป ท าของใช๎ในครัวเรือน เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม 

คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม และ

คําใช๎จํายอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข๎องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ

สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 37 ล าดับที ่7

โครงการจัดงานวันผ๎ูสูงอายุ 10,000 บาท

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ

สัมมนาตําง ๆ ให๎กับบุคคลทีไ่ด๎รับค าส่ังให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและ

สัมมนากรณีทีม่ีการจํายคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน (ปรากฏใน

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุน

ความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันผ๎ูสูงอาย ุ

เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ในการจัดกิจกรรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ

เคร่ืองด่ืม คําพิธีทางศาสนา คําของขวัญของรางวัลในการรํวม

กิจกรรม และคําใช๎จํายอื่นๆทีเ่กี่ยวข๎องและจ าเป็นในการด าเนินงาน 

เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น 

พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจําย

คําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา

เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ

สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 42 ล าดับที ่3
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โครงการจัดท า แผนแมํบทชุมชน 10,000 บาท
เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนแมํบท

ชุมชน  เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่นๆทีเ่กี่ยวข๎องและ

จ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต๎น

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ ว 856 

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ

สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 44 ล าดับที ่6

โครงการแปรรูปอาหารการท าถั่วตัด 30,000 บาท
เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมอาชีพตามโครงการแปรรูป

อาหารการท าถั่วตัด ให๎กับกลํุมสตรี กลํุมอาชีพ และประชาชน

ทัว่ไปทีส่นใจ เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม คําสมนาคุณ

วิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม และคําใช๎จํายอื่นๆ 

ทีเ่กี่ยวข๎องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ

สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 35 ล าดับที ่3

โครงการพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ 80,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผ๎ูสูงอาย ุสํงเสริมการเรียนร๎ูเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผ๎ูสูงอาย ุ

เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ในการจัดกิจกรรม คําสมนาคุณวิทยากร 

คําอาหาร คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม และคําใช๎จํายอื่นๆ

ทีเ่กี่ยวข๎องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น 

พ.ศ. 2557

(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ

สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 46 ล าดับที ่13
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โครงการสํงเสริมและพัฒนาสตรี กิจกรรมวันสตรีสากล 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและพัฒนาสตรี

กิจกรรมวันสตรีสากล เชํน คําวัสดุอุปกรณ๑ในการจัดกิจกรรม 

คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม และ

คําใช๎จํายอื่นๆทีเ่กี่ยวข๎องและจ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ

ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าทีท่๎องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ

สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม) ตาม

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 45 ล าดับที ่9

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 40,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สิน  เพือ่ให๎สามารถ

ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําซํอมแซมทรัพย๑สิน  ครุภัณฑ๑ตําง ๆ  

คําบ ารุงรักษาทรัพย๑สิน เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ 123,000 บาท

วัสดุส านักงาน 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําซ้ือส่ิงของทีม่ีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือ

ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  ส้ินเปลืองหมดไปฯ  เชํน  

เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ๑  ส่ิงพิมพ๑  ได๎จากการซ้ือหรือการจ๎างพิมพ๑  

เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/

กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ยางนอก ยางใน 

สายไมล๑ น้ ามันเบรก เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง

ของชุมชน  งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/

กองสวัสดิการสังคม)
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล
แบบที ่2 * (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืน้ฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีทีต๎่องใช๎ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมํน๎อยกวํา 12 MB

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําน้ ามันเคร่ือง คําน้ ามันหลํอล่ืนรถยนต๑ ฯลฯ (ปรากฏ

ในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  งานสํงเสริมและ

สนับสนุน ความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 3,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  แผํนพับ  ใบปลิว  

ปูายไวนิล ปูายประชาสัมพันธ๑ตํางๆ รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด๎จากการ

ล๎างอัดขยาย เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ

ชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/

กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร๑ 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑  เชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  

ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ๑  หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับ

เคร่ืองพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น  (ปรากฏในแผนงานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 

00252/กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน 37,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 37,500 บาท

ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2* 

(จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)

30,000 บาท
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- มีหนํวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใด

อยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนํวย

ความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ

2) มีหนํวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยูํภายในหนํวยประมวล

ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช๎หนํวย

ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ

3) มีหนํวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช๎

หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา

 มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวํา 480 GB จ านวน 1 หนํวย

- ม ีDVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 

ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง

- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑

- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ๑และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริม

และสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
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จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพืน้ฐาน

- เป็นอุปกรณ๑ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 

และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน

- เป็นเคร่ืองพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ๑ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผ๎ูผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ๑ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 

ไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาท ี(ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ๑สีส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 

15 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาท ี(ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได๎

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,200 x 600 

หรือ 600 x 1,200 dpi

- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ทัง้สีและขาวด า

- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 ส าเนา

- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา 

จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 

หรือ สามารถใช๎งานผํานเครือขํายไร๎สาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได๎

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ๑ (Ink Tank Printer)

7,500 บาท
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ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ๑และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริม

และสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการสังคม)
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 212,000 บาท

งบด าเนินงาน 212,000 บาท

ค่าใชส้อย 180,000 บาท

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อื่นๆ

โครงการแขํงขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต๎านยาเสพติด 100,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานแขํงขันกีฬาประชาชนและ

เยาวชนต๎านยาเสพติด แขํงขันกีฬาสร๎างความสามัคคีของประชาชน

และเยาวชน เชํน คําอุปกรณ๑กีฬา คําของรางวัล คํากรรมการ

ตัดสิน คําน้ าด่ืม คําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวม

การแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ 00262/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 48 ล าดับที ่6

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ๑ 50,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายการจัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาสากล 

กีฬาพืน้บ๎านของประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลบ๎านจั่น เชํน 

คําอุปกรณ๑กีฬาพืน้บ๎าน คําของรางวัล คํากรรมการตัดสิน คําน้ าด่ืม 

คําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวม

การแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ 00262/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 49 ล าดับที ่8
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จ านวน

รวม

จ านวน

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหํงชาติ 30,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก

แหํงชาติ ให๎เด็กกล๎าแสดงออก กล๎าคิด กล๎าท า เชํน คําจัดท าซ๎ุม

กิจกรรมตํางๆ คําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ คําวัสดุในการจัดซ๎ุม 

คําอุปกรณ๑ในการจัดการแขํงขันทางวิชาการ คําของรางวัล เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา เข๎ารํวม

การแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ 00262/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 48 ล าดับที ่5

ค่าวัสดุ 32,000 บาท

วัสดุกีฬา 32,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําจัดซ้ือวัสดุกีฬา เชํน ลูกตะกร๎อ ลูกฟุตบอล 

ลูกวอลเลํย๑บอล ลูกเปตอง เป็นต๎น (ปรากฏในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/

กองการศึกษา)
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รวม

รวม
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(2)  งานประเพณีวันสงกรานต๑ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดงานประเพณี

วันสงกรานต๑ทีท่างเทศบาลจัดขึ้นประจ าปี เชํน  คําวัสดุอุปกรณ๑ 

คําจัดท าปูายโครงการฯ คําใช๎จํายอื่นๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข๎อง

ในการจัดงาน เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม

การแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 47 ล าดับที ่1

(1)  งานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดงานเพณีวันลอยกระทง

ทีท่างเทศบาลจัดขึ้นประจ าปี เชํน คํากรรมการตัดสินนางนพมาศ  

คําน้ าด่ืม  คําเชําเคร่ืองเสียง  คําปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

คําจ๎างเหมาท ากระทงกลาง คําของรางวัล คําเงินรางวัล คําวัสดุ

อุปกรณ๑ในการตกแตํงเวทีกลาง เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม

การแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 00263 /กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 47 ล าดับที ่2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 170,000 บาท

งบด าเนินงาน 160,000 บาท

ค่าใชส้อย 160,000 บาท

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 160,000 บาท
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(4)  โครงการวัด ประชา รัฐ สร๎างสุขฯ  จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวัด ประชา รัฐ 

สร๎างสุขฯ  ตามนโยบายกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น เชํน 

คําอุปกรณ๑ในการจัดงาน คําน้ าด่ืมส าหรับผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ

แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 00263/กองการศึกษา)  ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 49 ล าดับที ่10

(3)  งานประเพณีวันเข๎าพรรษา  จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานประเพณีวันเข๎าพรรษาทีท่าง

เทศบาลจัดขึ้น เชํน คําอุปกรณ๑ตกแตํงขบวนรถแหํเทียน คําน้ าด่ืม

ส าหรับผ๎ูเข๎ารํวมขบวน เป็นต๎น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย

ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ

แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 00263/กองการศึกษา)  ตามแผนพัฒนา

ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 47 ล าดับที ่4
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รวม

จ านวน

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนสํวนราชการ

โครงการสนับสนุนงานประจ าปีทุงํศรีเมือง 10,000 บาท
เพือ่จํายเป็นเงินอุดหนุนงานประจ าปีทุงํศรีเมืองให๎ทีท่ าการปกครอง

อ าเภอเมืองอุดรธานี 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559(ปรากฏในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 50 ล าดับที ่11
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน บาท

เพือ่จํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บปุวยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.

ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างพนักงานจ๎าง 

เงินเพิม่คําครองชีพคําจ๎างชั่วคราว เป็นเงิน 3,908,220 บาท 

คิดเป็นเงิน 195,411 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. 

ก.ท. และ ก.อบต ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 

มกราคม 2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

ดํวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และ

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เร่ือง มาตรฐานทัว่ไป

เกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

00411/ส านักปลัดฯ)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 12,704,654 บาท

งบกลาง 12,704,654 บาท

งบกลาง 12,704,654 บาท

คําช าระหนี้เงินต๎น 1,334,000 บาท

(1)  ช าระเงินกู๎ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพือ่กํอสร๎างราง

ระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลบ๎านจั่น

เพือ่จํายช าระหนี้เงินกู๎ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สัญญา

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ในปีงบประมาณ 2564 เป็นการจําย

งวดที่ 11 เงินต๎น  จ านวน  1,334,000  บาท  (ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัดฯ)

คําช าระดอกเบีย้ 200,000 บาท

(1)  ช าระดอกเบีย้เงินกู๎ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

เพือ่กํอสร๎างรางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลบ๎านจั่น

เพือ่จํายช าระดอกเบีย้หนี้เงินกู๎ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

สัญญาลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2553 ในปีงบประมาณ 2564 

เป็นการจํายงวดที ่11 ดอกเบีย้ จ านวน 200,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัดฯ)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 195,411
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน
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เบีย้ยังชีพผ๎ูปุวยเอดส๑ 72,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินสงเคราะห๑เบีย้ยังชีพผ๎ูปุวยโรคเอดส๑  หรือผ๎ูได๎รับ

ผลกระทบจากโรคเอดส๑ทีอ่ยูํในเกณฑ๑ทีจ่ะได๎รับการสงเคราะห๑ 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการ

สังคม) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 54 

ล าดับที ่3

ส ารองจําย 100,000 บาท

เพือ่จํายในกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นรีบดํวนทีต๎่องจํายเงินในกิจการ

ตํางๆ ในหน๎าทีข่องเทศบาล (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 00411/ส านักปลัดฯ)

7,817 บาท

7,908,000 บาท

1,939,200 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินสงเคราะห๑เบีย้ยังชีพผ๎ูพิการในเขตเทศบาลต าบล

บ๎านจั่น (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/

กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน๎า 53 ล าดับที ่2

เบีย้ยังชีพคนพิการ

เพือ่จํายเป็นเงินสงเคราะห๑เบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุในเขตเทศบาลต าบล

บ๎านจั่น (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/

กองสวัสดิการสังคม) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน๎า 51-52 ล าดับที ่1

เบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ

เพือ่จํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ

เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก๎ไขเพิม่เติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2561 เพือ่ให๎

ความค๎ุมครองแกํลูกจ๎างทีป่ระสบอันตราย เจ็บปุวย ตาย หรือ

สูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให๎แกํนายจ๎าง โดยค านวณใน

อัตราร๎อยละ 0.2 ของคําจ๎างทัง้ป ี(มกราคม- ธันวาคม) (ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/ส านักปลัดฯ)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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จ านวน

จ านวน

เพือ่จํายเป็นคําสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นเป็นเงิน

สมทบเข๎ากองทุนประกันสุขภาพเทศบาลของส านักหลักประกัน

สุขภาพแหํงชาติ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/

กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน๎า 123 ล าดับที ่1

รายจํายตามข๎อผูกพัน

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแหํงประเทศไทย 68,226 บาท

เพือ่จํายเป็นคําสมทบให๎แกํสมาคมสันนิบาตใช๎จํายในกิจการของ

สมาคม ร๎อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจ าปีทีผํ่านมา จ านวนเงิน 

68,225.69 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

00411/ส านักปลัดฯ)

การค านวณคําบ ารุงร๎อยละเศษหนึ่งสํวนหก  ค านวณได๎ดังนี้

เงิน 100 บาท ต๎องน าสํงคําบ ารุง 1/6 บาท = 1/6 x 1/100  

= 0.00167 บาท

ดังนั้น  อัตราร๎อยละเศษหนึ่งสํวนหก  =  0.00167 บาท

ค านวณโดย    

รายรับจริงงบประมาณ พ.ศ. 2562  =  59,590,808.23 บาท

หัก  เงินอุดหนุนทัว่ไป,เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค๑  

=  18,737,100.00 บาท

คงเหลือ  =  40,853,708.23 บาท 

ร๎อยละ 1/6 เป็นเงิน 40,853,708.23 x 0.00167  

=  68,225.69 บาท

สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่น 120,000 บาท
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จ านวนเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) 760,000 บาท

เพือ่จํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข๎าราชการ

สํวนท๎องถิ่น (กบท.)  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2500 โดยค านวณต้ังจํายในอัตรา

ร๎อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปีและมิให๎น า

รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู๎  เงินทีม่ีผ๎ูอุทิศให๎และเงินอุดหนุน

มารวมค านวณ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/

ส านักปลัดฯ)


