
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลกุดไห

อําเภอ กุดบาก   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 51,772,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,918,440 บาท
งบบุคลากร รวม 6,723,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี  27,600  บาท/เดือน
เป็นเงิน  331,200  บาท
รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 คนๆ ละ 15,180 บาท/เดือน  
เป็นเงิน  364,320  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี   
4,000 บาท/เดือน   เป็นเงิน  48,000  บาท
รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2  คนๆละ 3,000 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 72,000  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  
4,000 บาท/เดือน  เป็นเงิน  48,000  บาท
รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2  คนๆละ 3,000 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 72,000  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

 -  ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  9,660 บาท / เดือน       
    เป็นเงิน  115,920  บาท  
 -  ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี  6,900 บาท / เดือน     
    เป็นเงิน  82,800  บาท  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
 -  ค่าตอบแทนประธานสภาฯ   15,180 บาท/เดือน
    เป็นเงิน  182,160 บาท
 -  ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ   12,420  บาท/เดือน         
    เป็นเงิน  149,040 บาท
 -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  จํานวน 10 คนๆ  9,660
 บาท/เดือน             
    เป็นเงิน  1,159,200 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,098,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,367,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด ตําแหน่งปลัด
เทศบาลตําบล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสํานักปลัด,หัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ,นักจัดการงานทัวไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกรและนักวิชาการตรวจ
สอบภายใน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง(พนักงาน
ถ่ายโอน ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์) จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 414,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ,และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งนักการ
ภารโรง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  และ
เงินเพิมอืนๆ ตามระเบียบและหนังสือสังการกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,072,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่ คณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งต้ังขึน
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิน พนักงาน
เทศบาล,และลูกจ้างประจํา หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 605,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง  เช่น  
 - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาตําบล เทศบัญญัติ ต่างๆ
 - ค่าซักฟอก  ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เช่าเครืองถ่ายเอกสาร ฯ
 - ค่าจ้างเหมาเพือจัดทํา หรือจัดหาวารสาร  หนังสือพิมพ์  หรือ เอกสาร
ทางวิชาการอืน ๆ 
 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่
 - ค่าประกันภัยรถยนต์
 - ค่าจ้างบริการต่างๆ ในกิจการของทต.  เช่น  จ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระฯ จ้างบริการแม่บ้าน คนสวน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล ค่าจ้าง
ทําของต่างๆ และจ้างบริการอืนๆทีเกียวข้อง
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
 - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรืออืนๆทีเกียวข้อง  ตัง
ไว้ 20,000  บาท  
 - ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือ
สังการ  ตังไว้  20,000  บาท
 - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา /รัฐพิธีต่างๆ    ตังไว้  20,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือก
ตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อมผู้บริหารท้องถิน ,สมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น
 ตังไว้ 400,000 บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท0802.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 158 ลําดับที 3
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการ วันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญ ตัง
ไว้ 5,000 บาท
- โครงการคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคุณธรรมและจริยธรรม  เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159 ลําดับที 7
- โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 158 ลําดับที 5
- โครงการเทศบาลกุดไหสัญจร จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลกุดไหสัญจร เช่น ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161 ลําดับที 12
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- โครงการปรับเปลียนเพือประหยัดพลังงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับเปลียนเพือประหยัดพลังงาน  เช่น ค่า
วัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161 ลําดับที 13
- โครงการเปลียนแปลง เพิมเติมแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) จํานวน 20,000 บาท
   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปลียนแปลง เพิมเติมแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564)  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลง ครัง
ที 1 พ.ศ.2561 หน้า 5 ลําดับที 1
- โครงการฝึกอบรมเกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารและกฏหมายเบืองต้น
สําหรับประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารและ
กฏหมายเบืองต้นสําหรับประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159 ลําดับที 10

- สนับสนุนโครงการวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการวันท้องถินไทย   เช่น ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159 ลําดับที 8
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรืออืนๆที
เกียวข้อง ตังไว้ 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืนๆ เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุสํานักงาน โดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตรายาง นําดืม เครืองเขียน แบบพิมพ์ เป็น
ต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า เครืองบันทึก
เสียง และอุปกรณ์ต่างๆทีเกียวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก ใส้กรองนําดืม และอุปกรณ์
อืนๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในงานก่อ
สร้าง เช่น ไม้ สี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก-ใน ปะยาง เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
เบนซิน  ดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม  เป็นต้น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้าง อัด ขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ทต. เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผงหมึก ตลับ
หมึก โปรแกรมและอุปกรณ์เพิมเติม เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 457,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน ค่าไฟฟ้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ค่าไฟฟ้าศูนย์สุขภาพประจําตําบล และค่าไฟฟ้าอืนๆทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลกุดไห

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลกุดไห
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 132,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการ  เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 88,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1). เครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครือง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1
 เครือง) ซึงมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี 
ส่งเอกสารได้ครังละ 20 แผ่น
  1).หมายถึงเครือง Facsimile หรือ โทรภาพ
  2).ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
  3).ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
ตังราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 17 ลําดับที 3
2).เครืองขัดพืน จํานวน 1 เครือง จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือเครืองขัดพืน  จํานวน 1 เครืองๆละ 20,000 บาท  ตาม
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิว
2) ใช้ไฟฟ้า
3) ราคาพร้อมอุปกรณ์
ตังราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 17 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ และครุภัณฑ์อืนๆ เช่น  เครืองจักรกล ยานพาหนะ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เป็นต้น                                                

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลกุดบาก จํานวน 35,000 บาท
   เพืออุดหนุนเทศบาลตําบลกุดบากตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการณ์ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (สถานทีกลาง) อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ตามหนังสือสํานักงาน
เทศบาลตําบลกุดบาก ที สน 53101/0235 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2/2561
 หน้า 21 ลําดับที1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,466,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,203,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,203,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,976,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลของหน่วย
งานคลัง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นัก
วิชาการเงินและบัญชี ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงาน
พัสดุ , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  7
  อัตรา                    
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
พนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  เช่น  เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว  เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  และเงินเพิมอืนๆ ตามระเบียบและ
หนังสือสังการกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที
มีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  
 - ค่าจ้างเหมาเพือจัดทํา หรือจัดหาวารสาร  หนังสือสิงพิมพ์ จ้างทํา
โปสเตอร์ แผงปิดประกาศ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เอกสารทางวิชาการ
อืนๆ ฯลฯ
 -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็นต้น
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- โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 65,000 บาท
    -เพือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
และการจัดทําฐานข้อมูลรายได้ทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว
. 483 
ลงวันที 19  กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 162
  ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
อืนๆ  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง นําดืม เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิง
พิมพ์ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  ผงหมึก ตลับ
หมึก โปรแกรมและอุปกรณ์เพิมเติม  เป็นต้น

งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) โต๊ะทํางาน  จํานวน 1 หลัง จํานวน 6,900 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 1,524*762*759 มม. จํานวน 1 หลัง
ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ซึงอยู่นอกเหนือจากบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561- 2564 ( เพิมเติม ครังที 1
)  พ.ศ.2561  หน้า 33  ลําดับที 9

(2) ชันเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด จํานวน 2 หลัง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด ไม่น้อย
กว่า900*300*1750 มิลลิเมตร  จํานวน 2 หลัง ตังราคาตามท้อง
ตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ซึงอยู่นอกเหนือราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 33 ลําดับ
ที 8
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(3) ตู้เหล็กบานเลือนกระจก ขนาด 4  ฟุต จํานวน 3,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก  ขนาด  4  ฟุต    จํานวน 1
 หลัง ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ซึงอยู่นอกเหนือจาก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เพิมเติม  ครังที 1
 พ.ศ.2561 หน้า 33 ลําดับที 7

(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนทึบ ขนาด 4  ฟุต จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนทึบ ขนาด   4
  ฟุต          จํานวน 1 หลัง ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์
ซึงอยู่นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติม  ครัง
ที 1  พ.ศ.2561 หน้า 33 ลําดับที 10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1)เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย ( Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
  ช่อง
มีแป้นพิมพ์เมาส์
มีจอภาพแบบ LED  หรือดีกว่า มี Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว  จํานวน  1  หน่วย
ตังราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ. 2561  ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561- 2564 หน้า 225 ลําดับ
ที 18

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,376,760 บาท
งบบุคลากร รวม 416,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 296,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่งนักป้องกันและบรรเทา
สารธารณภัย       
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  เช่น  เงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราว  เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  และเงินเพิมอืนๆ ตามระเบียบ
และหนังสือสังการกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น เจ้าหน้าที พนักงานเทศ
บาล อปพร.ทีได้รับคําสังแต่งตัง

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 470,000 บาท
 -  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก
 -  ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ
 -  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการป้องกันและบรรเทาสารธารณ
ภัย      เช่น  จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์ ,พนักงานประจํารถบรรทุก
นําเอนกประสงค์,พนักงานประจํารถกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น
 -  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 166 ลําดับที 10

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรืออืนๆทีเกียวข้อง ตังไว้  10,000  บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
อืนๆ  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง นําดืม เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิง
พิมพ์ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ
ทีเกียวข้องกับเครืองรับส่งวิทยุสือสาร  เป็นต้น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุทีใช้ทําความสะอาด เช่น
ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก-ใน  ปะยาง  เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
เบนซิน  ดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  ผงหมึก ตลับ
หมึก โปรแกรมและอุปกรณ์เพิมเติม  เป็นต้น

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนนํายาเคมีถังดับเพลิง  และอืนๆทีเกียวข้อง

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกรวย กระบองไฟ  แผงกันเหล็ก หรืออืนๆทีเกียวข้อง 
  

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-เรือไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตังเครืองยนต์ จํานวน 1 ลํา จํานวน 50,000 บาท
เรือไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตังเครืองยนต์ จํานวน 1 ลํา
ซึงมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
ตัวเรือ ขนาดบรรทุก 5-6 คน
นําหนักบรรทุก 400 กิโลกรัม
ขนาด 144x390x45 ซ.ม.
ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้ว
เครืองยนต์ 5.5 แรงม้า
ชุดหางเรือประกอบด้วย
หางเรือท่อนยาว, หน้าแปนเรือ(กกหาง), แท่นเครืองเรือ
ขาจับ(ประกับเรือ), ด้ามถือ(พังงา), ใบพัดเรือ, คันเร่ง พร้อมสายคันเร่ง
กระบุกอัดจารบี ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากอยู่นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2
 พ.ศ.2561 หน้า 22 ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 1  เครือง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 1  เครือง
ราคาเครืองละ 42,000 บาท ซึงมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
มาตรกระบอกสูบ 72.2cc
ประสิทธิภาพเครืองยนต์ 3,600 วัตต์ (5.5 แรงม้า)
เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดียว
ขนาดโซ่ 3/8" RSC3
แผ่นบังคับโซ่ 62.5 cm (25")
นําหนัก 6.6 kg. (เฉพาะตัวเครือง)
ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากอยู่นอก
เหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ.2561หน้า 22 ลําดับที 2

ครุภัณฑ์โรงงาน
- แม่แรงตะเฆ่  ขนาด  5  ตัน  จํานวน  1  ตัว จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน จํานวน 1 ตัวๆละ 28,000
 บาทซึงมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี   
เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่ มีด้ามคันโยกแบบมือถือ   
ทุกขนาดทีกําหนดเป็นขนาดทีสามารถยกหรือรับน้าหนักได้ขันตํา ตังราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 227 ลําดับที 9  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สําคัญต่างๆ

จํานวน 35,000 บาท

 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันสําคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวัน
สงกรานต์  โดยมีค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 1

-  โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง และเตรียมการป้องกันไฟป่า จํานวน 15,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช่จ่ายในโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง และเตรียมการป้องกัน
ไฟป่า
    เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163 ลําดับที 2
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-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนวิธีการ
ดับเพลิง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 166 ลําดับที 9

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,009,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,199,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,199,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,139,940 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  และนักวิชาการศึกษา    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด    

งบดําเนินงาน รวม 443,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและครูผู้
ดูแลเด็กของเทศบาลตําบลกุดไหทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบทีกําหนด    

ค่าใช้สอย รวม 218,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 138,800 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํา  หรือจัดหาวารสาร  หนังสือพิมพ์  จ้างทํา
โปสเตอร์ แผงปิดประกาศ  เอกสารทางวิชาการอืนๆ ฯลฯ     
 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่     
 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของเทศบาลตําบลกุดไห เช่น จ้าง
เหมาคนงานทัวไป (ภารโรงดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) และจ้าง
เหมาบริการอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 152 ลําดับที 10     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นต้น หรือ ค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถ
เบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงทรัพย์สินอืน ๆ     

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ 
เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  นําดืม  เครืองเขียน  แบบ
พิมพ์  สิงพิมพ์  ได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์  เป็นต้น    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด เช่น ไม้
กวาด  ช้อน ชาม ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา นํายาถูพืน ผ้าเช็ดมือ ไส้
กรองนําดืม และอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในงานก่อ
สร้าง เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบือง สังกะสี ทราย แผ่นเหล็ก เสา
เหล็ก ฯลฯ    

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ 
   

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และ
อุปกรณ์เพิมเติม  ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึก  ตลับ
หมึก  โปรแกรมและอุปกรณ์เพิมเติม ฯลฯ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ  ศพด./ศดว. และอืนๆในความรับผิดชอบ    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของ ศพด./ศดว.    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้บริการ     
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งบลงทุน รวม 365,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1)  พัดลมติดฝาผนัง ศดว.บ้านกลาง  จํานวน  6  ตัว  ขนาดใบพัด 16 นิว จํานวน 9,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมติดฝาผนัง สามารถปรับแรงลมได้อย่างน้อย 3 ระดับ หรือ
มีคุณสมบัติอืนไม่น้อยกว่านี ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์
ซึงอยู่นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 230 ลําดับที 1   

(2) ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) (ศพด.ค้อน้อย) จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น
ชันปรับระดับ 3 ชัน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณปี พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 230 ลําดับที 12   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 2 เครือง  (ศพด.บ้านกลาง,กุดไห) คุณลักษณะ
พืนฐาน

จํานวน 14,200 บาท

เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 2 เครือง (ศพด.บ้านกลาง,กุด
ไห) จํานวน 2 เครือง
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก    
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi   
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํากระดาษ เอ4 ไม่น้อยกว่า  30  หน้าต่อ
นาที    
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีกระดาษ เอ4 ไม่น้อยกว่า  17  หน้าต่อนาที 
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า  1  ช่องใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  100  แผ่น    
 - สามารถใช้ได้กับ A3,A4 Letter ,Legal และ Custom  
ตังเกณฑ์ตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 230 ลําดับที 5   
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(2) เครืองคอมพิวเตอร์ All in one ตังโต๊ะ 1 เครือง (ศพด.ค้อน้อย) จํานวน 17,000 บาท
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 tread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย      
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB      
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB      
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  120 GB จ านวน  1 หน่วย       
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย     
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า      
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง      
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง      
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์      
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)      
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตังเกณฑ์ตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 26 ลําดับที 8      

(3) เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง (ศพด.ค้อน้อย) จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง (ศพด.ค้อ
น้อย) มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA (800 Watts)   
 - สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที  ตังราคาตาม 
ตังเกณฑ์ตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 หน้า 24
 ลําดับที 9    

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 314,700 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของ ศพด.ค้อน้อย จํานวน 314,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของ ศพด.บ้านค้อ
น้อย (รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตําบลกุดไห เลขที 6/2562) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 12 ลําดับที 1   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,620,890 บาท
งบบุคลากร รวม 3,616,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,616,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,289,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ตามระเบียบกฎหมายกําหนด    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการให้กับพนักงานครูเทศบาลทีผ่าน
การประเมินและมีวิทยฐานะอันดับ คศ.2 ตามระเบียบกฎหมายกําหนด    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,249,200 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก อัตรา ที อปท.จ้างเอง และในส่วนทีได้รับจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมฯ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,340 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนๆทีเกียวข้อง
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อัตราที อปท
.จ้างเองและในส่วนทีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ ตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด    

งบดําเนินงาน รวม 3,036,750 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,283,410 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 20,000 บาท
 เพือใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก  ตังไว้   20,000  บาท  โดยมีค่า
ใช้ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ  ค่าของรางวัล  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาเวที ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 149 ลําดับที 3  
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(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 173 คน 
หัวละ 1,700 บาท  รวมเป็นเงิน  294,100  บาท

จํานวน 294,100 บาท

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดไห  จํานวน 49 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 83,300  บาท      
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย  จํานวน 26 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 44,200  บาท      
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านค้อใหญ่  จํานวน 37
 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 62,900  บาท      
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านกลาง  จํานวน 54 คนๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 91,800  บาท      
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านงิว  จํานวน 7 คนๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 11,900  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 154 ลําดับที 16      

(3) โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
จํานวน 97 คน รวมเป็นเงิน 109,610 บาท

จํานวน 109,610 บาท

 - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน  19,400   บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน  19,400  บาท
 - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน   29,100  
บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน  41,710
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 14 ลําดับที 1 
(4) โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ จํานวน 12,000 บาท
เพือใช้จ่ายในโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ    ตังไว้  12,000
  บาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 148 ลําดับที 2    
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(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 847,700 บาท
(3.1)โครงการอาหารกลางวัน ตังไว้รวม   847,700   บาท  ได้แก่
 - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดไห  จํานวน  49  คนๆ
ละ  20 บาท/วัน  จํานวน  245 วัน   เป็นเงิน    240,100  บาท
 - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย  จํานวน  26  คนๆ
ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  245  วัน   เป็นเงิน   127,400  บาท
 - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิว  จํานวน  7  คนๆละ 20
  บาท/วัน  จํานวน  245  วัน  เป็นเงิน    34,300  บาท
 - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใหญ่  จํานวน  37  คนๆ
ละ20  บาท/วัน  จํานวน  245  วัน  เป็นเงิน  181,300   บาท
 - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง  จํานวน  54  คนๆ
ละ  20  บาท/วัน  จํานวน  245  วัน  เป็นเงิน    264,600  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 153 ลําดับที 11  

ค่าวัสดุ รวม 1,753,340 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,753,340 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  5  ศูนย์  173  คนๆละ  7.37  บาท  จํานวน  260
  วัน  เป็นเงิน 331,510  บาท    
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดไห  จํานวน 49 คน  เป็นเงิน 93,895  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย  จํานวน 26 คน  เป็นเงิน 49,825
  บาท
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านค้อใหญ่  จํานวน 37 คน  เป็น
เงิน 70,900  บาท     
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านกลาง  จํานวน 54 คน  เป็น
เงิน 103,475  บาท     
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านงิว  จํานวน 7 คน  เป็น
เงิน 13,415  บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 153) 
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)ในเขตตําบลกุด
ไห  จํานวน 4 แห่ง 742 คนๆละ 7.37 บาท  จํานวน   260   วัน เป็น
เงิน    1,421,830  บาท   
 - โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห  จํานวน 252 คน เป็นเงิน 482,885 บาท
 - โรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยา  จํานวน 234 คน เป็น
เงิน 448,393 บาท     
 - โรงเรียนบ้านค้อน้อย  จํานวน 116 คน เป็นเงิน 222,282 บาท 
 - โรงเรียนบ้านค้อใหญ่  จํานวน 140  คน เป็นเงิน 268,270 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 153 ลําดับที 13    
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,968,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,968,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เงินอุดหนุส่วนราชการ จํานวน 2,968,000 บาท
 - อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารกลางวัน  จํานวน  252  คนๆละ  20  บาท จํานวน  200  วัน เป็น
เงิน1,008,000   บาท   
 - อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฎร์วิทยา  เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 234  คนๆละ  20  บาท  จํานวน  200
  วัน  เป็นเงิน  936,000  บาท  
 - อุดหนุนโรงเรียนบ้านค้อน้อย  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหาร
กลางวัน  จํานวน  116  คนๆละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  เป็น
เงิน  464,000บาท   
 -  อุดหนุนโรงเรียนบ้านค้อใหญ่  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหาร 
กลางวัน  จํานวน  140  คนๆละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  เป็น
เงิน  560,000  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 153 ลําดับที 12   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,599,980 บาท
งบบุคลากร รวม 751,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 751,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 709,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตําแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล   และตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินปรับเพิม
ตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืนๆ ตามระเบียบหนังสือสังการกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 848,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบกําหนดฯ
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ค่าใช้สอย รวม 838,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 788,900 บาท

 - ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ตังไว้ 2,000
  บาท

 - ค่าจ้างบริการต่างๆตามโครงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านน่า
อยู่อย่างยังยืน  เพือจ้างบริการคนงานรักษาความสะอาด  ตังไว้  256,800
 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี พ.ศ.2561-2564  หน้า 177  ลําดับที  8 
  
 - ค่าจ้างบริการต่างๆตามโครงการผู้ปฏิบัติหน้าทีงานบริการฉุกเฉิน  เพือ
จ้างบริการงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ตังไว้ 525,600  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  178 ลําดับที  9 
   
 - ค่าจ้างเหมาบริการสําหรับเก็บข้อมูลจํานวนสัตว์หรือขึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ตังไว้  4,500  บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที 1 หน้า 17
  ลําดับที 1   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานสาธารณสุข เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
อืนๆ เป็นต้น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 492,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 272,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต้นทาง จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะทีต้นทาง  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 174 ลําดับที 3
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- โครงการอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก(อถล.) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก(อถล
.) เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2
 พ.ศ.2561 หน้า 16 ลําดับที 1
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเจพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัคซีน ฯลฯ
  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว2021 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้า 17
 ลําดับที 1  

ค่าวัสดุ รวม 167,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง นําดืม ม่าน มู่ลี เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม นํายาทําความสะอาด เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 12,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนถ่ายนํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา 
ฟิล์มกรองแสง  หม้อนํา  หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิล
  ดีเซล  นํามันสําหรับใช้ผสมพ่นหมอกควันฯ   เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใช้ประกอบการ
รักษา  และวัสดุวิทยาศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่
 -  ค่าวัสดุป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน  55,000  บาท  
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  ผงหมึก ตลับ
หมึก โปรแกรมและอุปกรณ์เพิมเติม  เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
- เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ  20,000  บาท  จํานวน  11  หมู่บ้าน  ดังนี
 1.  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  หมู่ที 1
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  หมู่ที 1
จํานวน  10,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1 หน้า 19
 ลําดับที 1
2. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที 1
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที  1  จํานวน
5,000  บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1 หน้า 19
 ข้อ 2
3.  โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที  หมู่ที 1
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  หมู่ที 1
จํานวน  5,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้า 19
 ลําดับที 3
4.  โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที 2
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที 2
จํานวน  6,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที 1
  หน้า 20 ลําดับที 4
5.  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที 2
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที 2
จํานวน  8,000  บาท 
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1
  หน้า 20 ลําดับที 5
6.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  หมู่ที 2
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก จํานวน  6,000 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้า 20
 ลําดับที 6
7.โครงการควบคุมหนอนพยาธิ  หมู่ที  3
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมหนอนพยาธิ  หมู่ที  3  จํานวน
5,000 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้า 21
 ลําดับที 7
8.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที  หมู่ที  3
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที  หมู่ที  3  จํานวน
5,000  บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1 หน้า 21
 ลําดับที 8
9.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที 3 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที 3
จํานวน 10,000  บาท 
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที 1
 หน้า 21 ลําดับที 9
10.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  หมู่ที  4
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  หมู่ที  4
จํานวน 5,000  บาท  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1 หน้า 22
  ลําดับที 10
11.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที  หมู่ที  4
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที  หมู่ที  4  จํานวน
5,000  บาท 
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้า 22
 ลําดับที 11
12.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที  4
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที  4  
จํานวน 10,000  บาท 
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้า 22
 ลําดับที 12
13.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน  หมู่ที  5
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน  
หมู่ที  5  จํานวน  5,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้า 23
 ลําดับที 13
14.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที  หมู่ที  5
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที  หมู่ที  5
จํานวน  5,000  บาท 
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้า 23
  ลําดับที 14
15.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที 5
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที 5
จํานวน 10,000  บาท 
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1
  หน้า 23 ลําดับที 15
16.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที  6
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที  6
จํานวน  7,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1 หน้า 24
 ลําดับที 16
17.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที  6
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที  6
จํานวน 6,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้า 24
 ลําดับที 17
18.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที  6
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  หมู่ที  6
จํานวน 7,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้า 24
 ลําดับที 18
19.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที  7
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที  7
จํานวน  7,000  บาท  
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1
 หน้า 25 ลําดับที 19
20.โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก  หมู่ที 7
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก  
หมู่ที 7 จํานวน 7,000 บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1 หน้า 25
 ลําดับที 20
21.โครงการส่งเสริมโภชนาการสําหรับแม่และเด็ก  หมู่ที 7
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการสําหรับแม่และเด็ก  
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หมู่ที 7 จํานวน 6,000 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้า 25
 ลําดับที 21
22.โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที  8
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที  8  จํานวน
7,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1
  หน้า 26 ลําดับที 22
23.โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที  8
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก  
หมู่ที 8 จํานวน 7,000 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้า 26
 ลําดับที 23
24.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที 8
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และ
เด็ก หมู่ที 8 จํานวน 6,000บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้า 26
 ลําดับที 24
25.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัดและชุมชน หมู่ที 9
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัดและชุมชน หมู่
ที 9 จํานวน 5,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที  1
 หน้า 27 ลําดับที 25
26.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 9
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 9  
จํานวน 5,000  บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1 หน้า 27
 ลําดับที 26
27.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที  9
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที 9  
จํานวน 10,000  บาท  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที  1
  หน้า 27 ลําดับที 27
28.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัดและชุมชน หมู่ที 10
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในวัดและชุมชนหมู่
ที10 จํานวน 5,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1
  หน้า 28 ลําดับที 28
29.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 10
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 10  
จํานวน 5,000  บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที  1
  หน้า 28 ลําดับที 29
30.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที  10
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่
ที 10  
จํานวน 10,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที  1
  หน้า 28 ลําดับที 30
31.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที 11
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน
หมู่ที  11  จํานวน  5,000  บาท   
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- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที  1
  หน้า 29 ลําดับที 31
32.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที 11
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และ
เด็ก หมู่ที 8 จํานวน 5,000บาท  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครังที 1
  หน้า 29 ลําดับที 32
33.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 11
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที หมู่ที 11  
จํานวน 5,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที  1
  หน้า 29 ลําดับ 33
34.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หมู่ที  11
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่
ที 11  
จํานวน 5,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   เพิมเติมครังที  1
 หน้า 30 ลําดับที 34)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว2021 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,399,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,239,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,239,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,019,760 บาท
เพือจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม 
ตําเหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สวัสดิการสังคมและนักพัฒนาชมชน  จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผช.เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างเช่น
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ 
และเงินเพิมอืนๆ ทีเกียวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ 
จํานวน 1 คน  และจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นต้น 
หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายในรายการจ่ายประเภทนี ตัง
ไว้  30,000  บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุทนถาวรฯ 
เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง นําดืม เครืองเขียน แบบพิมพ์
สิงพิมพ์ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด 
เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงชักผ้า ไส้กรองนํา ชันวางของ และอุปกรณ์
อืนๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม
ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ต่างๆ เป็น
ต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผงหมึก 
ตลับหมึกโปรแกรม และอุปกรณ์เพิมเติม ชุดลําโพงคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,370,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,540,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,540,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,001,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของหน่วยงานกอง
ช่าง  ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง , หัวหน้าฝ่ายการโยธาและ นายช่าง
โยธา 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 442,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในหน่วยงานกองช่าง  ตําแหน่ง
ผู้ช่วยช่างสํารวจ  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  และผู้ช่ายเจ้าหน้าทีธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างในหน่วยงานกอง
ช่าง  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างสํารวจ  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  และผู้ช่ายเจ้าหน้าที
ธุรการ

งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามทีได้รับมอบหมาย  หรือ  ค่าใช้จ่ายอย่างอืนที
เกียวข้อง  หรือตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด  ตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท  0808.2/21966  ลงวันที 26 กันยายน 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนดฯ

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  
-  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ 
 - ค่าจ้างเหมาบริการงานในกิจการของเทศบาลตําบล  และจ้าง
เหมาบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง  (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564  เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 11  ข้อ 7)  
 - ค่าติดตังไฟฟ้า เช่น ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและวางผังเมือง
ชุมชน ฯ

จํานวน 10,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและ
วางผังเมืองชุมชน ฯ  ตังไว้  10,000  บาท
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- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เป็นค่ธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้างหรือค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่าย
ประเภทนีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างของหน่วยงานทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ตัง
ไว้  30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อ
สร้าง 

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุสํานักงานโดยสภาพคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง นําดืม เครืองเขียน แบบพิมพ์  สิง
พิมพ์ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟ  สายไฟ  สวิตช์แสง
แดดและวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้อง เป็น
ต้น                                             

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในงานก่อ
สร้าง เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบือง  สังกะสี ทราย  แผ่นเหล็ก เสา
เหล็ก  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน เพลา หัวเทียน คลัตซ์ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันจารบี นํามันเครือง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับยานพาหนะหรือ
เครืองจักรกล ใช้ในงานต่างๆ ทีเป็นกิจการของเทศบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ฟิล์ม  ล้างอัดขยาย
รูป  กระดาษเขียนโปสเตอร์  หนังสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพิม
เติม    เป็นต้น
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม,บันไดไม้,อุปกรณ์
เพิมเติม เป็นต้น

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น  มิเตอร์นํา  - ไฟฟ้า,สมอ
เรือ,ตะแกรงกันสวะ,หัวเชือมแก๊ส,หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส,อุปกรกณ์เพิม
เติม เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส่วนเกินของไฟฟ้าสาธารณะประจําหมู่บ้าน ในเขต
พืนทีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลกุดไหและค่าไฟฟ้ากิจการประปา

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เป็นต้น

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมและโครงการอืนๆ ทีดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,874,120 บาท
งบลงทุน รวม 1,648,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- โคมไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
   - ขนาด 1x36 W 
   - ขัวนีออนแบบบิดล็อก 
   - มีมาตรฐาน มอก.
   - ขายาว 1.5 เมตร 
   - ฝาครอบใส
   - โคมสามารถรองรับหลอด LED T8 ขนาด 18 W ได้ ราคาชุดละ 800
 บาท ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 26 ลําดับที 10 
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,618,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1).โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกุดไห หมู่ที 1,6,11 จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านกุดไห หมู่ที 1,6,11  โดย
ทําการวางท่อเมน ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ระยะ
ทาง 2,665 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลกุดไห เลขที 1/2562 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้า 5 ลําดับ
ที 1
2)โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก 
2218 - บ้านกุดไห บ้านกุดไห หมู่ที 11

จํานวน 201,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยก 2218 - บ้านกุดไห  บ้านกุดไห  หมู่ที  11  ผิวจราจรกว้าง  3
  เมตร  ยาว  110  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ  0.25  เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  330  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลกุดไห เลขที 2/2562  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง ครังที 2 พ
.ศ.2561 หน้า  10 ลําดับที 6
3) โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักถนน สปก.สาย สน.07202 บ้านงิว 
- บ้านค้อใหญ่ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที 4

จํานวน 484,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักถนน สปก.สาย สน.07202
 บ้านงิว - บ้านค้อใหญ่ บ้านค้อใหญ่  หมู่ที  4  โดยทําการวางท่อ คสล.มอ
ก.ชัน 3 ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 100 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลกุดไห เลขที 3/2562  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ
. 2561 หน้า 5 ลําดับที 1
4)  โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังแยกถนน สปก.สาย สน. 
07216 - บ้านงิวเชือมถนนบ้านงิว - บ้านบัว บ้านงิว  หมู่ที  2

จํานวน 41,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังแยกถนน ส
ปก.สาย สน.07216 - บ้านงิวเชือมถนนบ้านงิว - บ้านบัว  ผิวจราจรลูกรัง
กว้าง  4  เมตร  ยาว  40  เมตร   พร้อมท่อระบายนํา มอก.ชัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80  เมตร จํานวน 6 ท่อน หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  160  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลกุดไห เลข
ที 4/2562    
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 2   พ.ศ
. 2561 หน้า 5 ลําดับที 2   
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5)  โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังถนนสายแยก 2218 - 
คลองชลประทาน  บ้านค้อใหญ่  หมู่ที  7

จํานวน 492,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังถนนสาย
แยก  2218 - คลองชลประทาน  บ้านค้อใหญ่  หมู่ที  7  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลกุดไห เลขที 5/2562
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 6 ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 225,420 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,420 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร จํานวน 225,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
สกลนคร ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําและติดตังไฟฟ้าส่องสว่างตามมุม
มืดในเขตตําบลกุดไห หมู่ที 1-11 
- เป็นไปตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ที มท
 5308.4/สน23340 ลงวันที 24 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า  21 ลําดับที 1 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพ
ติด เช่น    ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค้าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140 ลําดับที 4
2. โครงการวันผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบ
ครัว  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140 ลําดับที 7
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3. โครงการสนับสนุน-ส่งเสริมวันผู้พิการสากล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน-ส่งเสริมวันผู้พิการ
สากล เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142 ลําดับที 16
4. โครงการส่งเสริม-สนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม-สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
สตรี  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142 ข้อ 21
5. โครงการกุดไหตําบลน่าอยู่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกุดไหตําบลน่าอยู่ เช่น ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 144 ลําดับที 31
6. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผ้าย้อมคราม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผ้าย้อม
คราม  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143 ลําดับที 27
7. โครงการถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางปฏิบัติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนว
ทางปฏิบัติ  ตังไว้ 20,000 บาท 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143 ลําดับที 30
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 144 ลําดับที 32
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา  ค่าเงินรางวัล  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตาม แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 149   

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับก่อนวัยเรียน จํานวน 20,000 บาท
 - โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับก่อนวัยเรียน    เช่น  ค่าเงิน
รางวัล  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 150    

- โครงการแข่งขันฟุตซอล "รวมพลังสร้างสุขภาพทีดี" จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันฟุตซอล "รวมพลังสร้างสุขภาพที
ดี"  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา  ค่าเงินรางวัล  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 15 ลําดับที 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ จํานวน 30,000 บาท
 - โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ  เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าเงินรางวัล  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 151    

- โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 40,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 151  ลําดับที 7  
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- โครงการธรรมะสัญจร จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมะสัญจร  เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 151 ลําดับที 8   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 398,060 บาท
งบบุคลากร รวม 333,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 333,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 333,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาล ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น
- ค่าจ้างเหมาเพือจัดทํา หรือจัดหาวารสาร หนังสือพิมพ์ อืนๆ ฯลฯ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีด้านการเกษตร  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเบียเลียง  ค่า
พาหนะค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และ เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงาน และผู้ได้
รับอนุญาตให้เข้าฝึกอบรมต่าง ๆ ทีส่วนราชการจัดขึน

-  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งนํา)

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้อง
ถิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํา) เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181 ลําดับที 4
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- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสํารวจวินิจฉัยศรัตรู
พืชทีสําคัญ

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิค
การสํารวจวินิจฉัยศรัตรูพืชทีสําคัญ เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 19 ลําดับที 3 
- โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า 17 ลําดับที 2
- โครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์ (หลักสูตรการเลียงไก่ดําภูพาน,หมูดําภูพาน 
และวัวดําภูพาน)

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์ (หลักสูตรการเลียงไก่
ดําภูพาน,หมูดําภูพาน และวัวดําภูพาน) เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 2
 พ.ศ.2561 หน้า 17 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการปลูกต้นไม้ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ ตังไว้ 10,000 บาท เช่น ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม(ถึง
ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 183 ลําดับที 10

วันทีพิมพ์ : 6/9/2561  16:33:05 หน้า : 36/38



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,736,510 บาท
งบกลาง รวม 18,736,510 บาท
งบกลาง รวม 18,736,510 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น ตามทีเทศบาลตําบลกุดไห ได้ทําสัญญากู้
ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  ตามโครงการสินเชือเพือพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 96,780 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ ตามทีเทศบาลตําบลกุดไห ได้ทําสัญญา
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตามโครงการสินเชือเพือพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 133,000 บาท
คํานวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,738,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพืนทีตําบลกุดไห 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,136,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ   ให้แก่คนพิการในเขตพืนทีตําบลกุด
ไห 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพืนทีตําบล
กุดไห 

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นทีไม่ได้คาดหมายไว้  และ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ  ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่
ประชาชนในเขตตําบลกุดไหทีได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
ต่างๆ ทีเกิดขึนโดยไม่ได้คาดคิดและเป็นผลกระทบต่อส่วนรวม  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1) เงินสมทบระบบประกันสุขภาพตําบลกุดไห จํานวน 240,180 บาท
โดยคํานวณในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข  ที
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เป็นเงิน  240,180  บาท
(2) เงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส ในหลักสูตรทีสูงกว่าการศึกษาขันพืนฐาน หรือเทียบเท่าแต่ต้องไม่
สูงกว่าในระดับปริญญาตรี  เป็นเงิน  120,000  บาท
(3) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นรายปี จํานวน 34,480 บาท
โดยคํานวณในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริงในปีทีล่วงมา
แล้ว(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่
ทังนีไม่เกินห้าแสนบาท  เป็นเงิน  34,480  บาท 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 412,010 บาท
- เพือจัดส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิน ประจําปี 2562  โดยคํานวณในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณ
การ       รายรับโดยมิได้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้หรือเงินอุดหนุนมาคํานวณ เป็นเงิน 412,010 บาท

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึงจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.) จํานวน 7,660 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ ซึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 3 ของเงิน
เดือน ตังไว้ 7,660 บาท
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