
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 84,000,000 บาท  จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)           รวม   15,255,720  บาท 
 
งบบุคลากร                      รวม   11,107,720  บาท 
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า            รวม    8,259,400   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             จ านวน 2,848,320  บาท 
   (1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก                                          จ านวน    725,760  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้ 

  1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้   345,600   บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี  เดือนละ  

    28,800  บาท 
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้  380,160  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี จ านวน   
    2 คน  เดือนละ 15,840 บาท/คน 

       โดยค านวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีแล้วมาท้ังนี้ 
                ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณ 
                2558 เทศบาลมีรายรับจริง  ทั้งสิ้น 86,206,442.20 บาท  หักเงินอุดหนุน 
                41,230,032.00 บาท คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน 44,976,410.20 บาท  



                (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก            จ านวน   180,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้ 
1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี   

ตั้งไว้ 72,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี             
เดือนละ 6,000 บาท 

2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
ตั้งไว้ 108,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 4,500 บาท/คน จ านวน 2 คน 

        โดยค านวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีแล้วมา ทั้งนี้ไม่ 
                 รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณ 2558  
                 เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น  86,206,442.20  บาท  หักเงินอุดหนุน 
                 41,230,032.00 บาท คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน  44,976,410.20 บาท  
                 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

    (3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก         จ านวน   180,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
เลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้ 
1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  ตั้งไว้ 72,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี   
    เดือนละ  6,000 บาท 
 



 
2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 108,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 

4,500 บาท/คน  จ านวน 2 คน 
โดยค านวณตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีแล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ 
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมี
รายรับจริง ทั้งสิ้น 86,206,442.20 บาท  หักเงินอุดหนุน 41,230,032.00 
บาท คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน 44,976,410.20 บาท  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)          

 (4) ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี         จ านวน 207,360   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และประโยชน์ ตอบแทนอย่ า ง อ่ืนของนายก เทศมนตรี  รอ ง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึก ษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้ 
1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,960 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 10,080 บาท   จ านวน  1 คน 

2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 86,400  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
    เดือนละ  7,200  บาท  จ านวน  1  คน 
โดยค านวณ ตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  ในปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลมีรายรับจริงทั้ งสิ้น 86,206,442.20 บาท หักเงินอุดหนุน 
41,230,032.00 บาท คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน  44,976,410.20 บาท  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน  1,555,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก



สภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้ 
1) เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  ตั้งไว้ 190,080 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท 

2) เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 155,520 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท  

3) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,209,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 10 คน เดือนละ 10,080 บาท/คน 

               โดยค านวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีแล้ว 
                มา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
                ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมีรายรับจริง  ทั้งสิ้น  
                86,206,442.20 บาท  หักเงินอุดหนุน 41,230,032.00 บาท  
                คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน  44,976,410.20 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)           รวม     8,259,400   บาท 
        (1) ประเภทเงินเดอืนพนักงาน          จ านวน  5,100,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ของพนักงานเทศบาล  จ านวน  18  อัตรา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จ านวน 205,200   บาท 
1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน

ท้องถิ่นระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  7,000 บาท 
    และ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง) 

จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ 

ส าหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามระเบียบฯให้แก่
พนักงานผู้มีสิทธิได้รับ และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
 



 (3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 289,200   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ 

1. ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท  

2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)  
จ านวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท   

3.  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา    
    ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท 
4.  หัวหน้าฝ่ายปกครอง (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
    ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท 
5. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
    ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท 
6.  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
    ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท 
7.  หัวหน้าฝ่ายธุรการ (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
    ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า         จ านวน 195,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ า ให้แก่ลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ าปีของลูกจ้างประจ า  จ านวน  1  อัตรา  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว           รวม      2,470,000   บาท 
 (1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน  2,350,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในส านักปลัดเทศบาล  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        จ านวน    120,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน 
ส านักปลัดเทศบาล  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 



งบด าเนินงาน                     รวม       3,992,000  บาท 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ         รวม       3,370,000  บาท 
ค่าตอบแทน              รวม         491,000  บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น           จ านวน   40,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                     จ านวน           5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงาเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2) เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ                                     จ านวน           5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานให้กับ

เทศบาลตามล าดับชั้นของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย  
ที่ มท 0808.3/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1364 ลงวันที่ 27 
เมษายน  2538   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      จ านวน            20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสอบคัดเลือก 

และคัดเลือก ตามประกาศ ก.ท.จ.ราชบุรี  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 
และ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
สอบ พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2555 

     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน      10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่มีสิทธิได้รับ หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกค าสั่งให้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์หรือนอกท่ีตั้งศูนย์ อปพร. เป็นต้น    

     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 



 (2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม          จ านวน       5,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการที่สภา

เทศบาลแต่งตั้งขึ้นโดยได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม 
ครั้งละ 250 บาท ส าหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะจะได้รับเบี้ย
ประชุมเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่
ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ข้อ 5 และคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือก
พนักงานเทศบาลและกรรมการอื่น   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน   50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน          จ านวน      346,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า

บ้านตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร        จ านวน   50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

และลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

ค่าใช้สอย             รวม       2,615,000  บาท 
(1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน   1,700,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคม



สันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ ตามความ
จ าเป็น ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  
2556 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน  1,000,000  บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน   700,000  บาท) 

(2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จ านวน 665,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ ตามรายการ ดังนี้ 
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                          จ านวน          10,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นการ
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือทัศนศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายไม่
เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวม
รายรับจากพันธบัตร เงินกู้  เงินที่มีผู้ อุทิศให้  และเงินอุดหนุน             
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่             
28 ก.ค. 2548 ในปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลมีรายรับจริง 
ทั้งสิ้น 86,206,442.20 บาท หักเงินอุดหนุน 41,230,032.00 บาท 
คงเหลือรายรับจริง เป็นเงิน 44,976,410.20 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรม               จ านวน        15,000    บาท 
การหรือคณะอนุกรรมการ   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็น
ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ 
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ



รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ                 จ านวน       640,000   บาท  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าดอกไม้  ธูป เทียน ค่าพานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเงินรางวัล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
   พระเจ้าอยู่หัวฯ   
   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 94) 
2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  
   พระบรมราชินีนาถฯ   
   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 94)   
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช และ 
   วันส าคัญทางราชการต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการของทางราชการ   
   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562 หน้า 94) 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จ านวนเงิน    300,000  บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน    340,000  บาท) 

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  จ านวน    150,000  บาท 
 รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา                                          จ านวน       40,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและอบรมด้านพัฒนาบุคลากร
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็นค่าลงทะเบียนในการเรียน
หลักสูตรต่าง ๆ ตามที่หน่วยราชการอ่ืน ๆ ก าหนดมา เพ่ือพัฒนา
ความรู้วิสัยทัศน์ และทักษะที่จ าเป็น   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ               จ านวน         40,000  บาท 
นอกราชอาณาจักร   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน และอ่ืน ๆ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดตาม



รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์                       จ านวน          70,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่าย
ออกเป็น ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหารสมาชิก  
   สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ พนักงานจ้าง   
    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 137) 
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  
   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 133) 
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายการเลือกตั้ง  
    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 135) 
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นส าหรับประชาชน 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 115) 
5. โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล  
    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562หน้า 140)  
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาล 
    ต าบลสามปี  
    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 140) 
7. ค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร

ปกครองส่วน 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 132) 
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการปกป้องสถาบันส าคัญ 

ของชาติ  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน  40,000 บาท) 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน 30,000 บาท) 
 
 



(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                จ านวน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               
และขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของส านักปลัดเทศบาล               
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248             
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

                    
 

ค่าวัสดุ                      รวม         264000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน          จ านวน       80,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 และตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559   

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน  40,000  บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน 40,000 บาท) 

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน    5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และ               
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248               
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว           จ านวน   20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           
ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่                
27 มิถุนายน 2559   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 



(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง             จ านวน    5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558  และตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่                 
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง           จ านวน   20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่                  
27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           จ านวน   70,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่                     
27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(7) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่          จ านวน      6,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และ              
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248          
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 



(8) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์       จ านวน    3,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และ              
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248                  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ์            จ านวน   50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558  และตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่                
27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(10) ประเภทวัสดกุารเกษตร            จ านวน     5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก           
ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่                  
27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค              รวม      622,000  บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า             จ านวน  500,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับส านักงานเทศบาล ระบบเสียงตาม
สายประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน   250,000 บาท) 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวนเงิน   250,000 บาท) 

(2) ประเภทค่าน้ าประปา                  จ านวน      40,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของส านักงานเทศบาล และอ่ืน ๆ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 



(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน   30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ที่ใช้ในการ
ติดต่อราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์         จ านวน   22,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่าลงทะเบียนพัสดุ           
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ  และอ่ืน ๆ  

                    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จ านวน       30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ตของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

งบลงทุน             รวม       156,000  บาท 
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            รวม       156,000  บาท  
ค่าครุภัณฑ์             รวม         93,500  บาท 

 (1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน         รวม         93,500  บาท 
1) จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  6  ตัว                           จ านวน        15,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 6 ตัว ๆละ 2,500 บาท            
เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 151)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
2)   ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จ านวน 5 ชุด       จ านวน       40,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  จ านวน 5 
ชุด ๆ ละ 8,000 บาท  ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
3)   ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 1 เครื่อง                            จ านวน        33,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000            
บีทียู แบบขวานหรือตั้งพ้ืน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 148) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 



4)  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว         จ านวน          5,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จ านวน               
1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะและราคาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
2562 หน้า 148) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 (2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         รวม          32,500  บาท 
1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   จ านวน 1 เครื่อง            จ านวน         32,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง มีความคมชัดไม่น้อยกว่า 24 
ล้านพิกเซล และถ่ายวีดีโอได้  เป็นเงิน 32,500 บาท ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

(3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        รวม          20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               รวม       10,000   บาท 
(1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายใน
การประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความดูแลของส านักปลัดเทศบาล เช่น อาคารส านักงาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
ตามความจ าเป็น ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

 



                     
 


