
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 87,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล)      รวม    16,138,280   บาท 
 
งบบุคลากร                 รวม    11,797,120   บาท 
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า       รวม      8,948,800   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        จ านวน  2,848,320   บาท 
   (1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก                                     จ านวน     725,760   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่ าง อ่ืนของนายก เทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 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 
                2559 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น 88,218,450.27 บาท หักเงิน 
                อุดหนุน  39,012,873.31  บาท  คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน 
                49,205,576.96 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  
                 ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทใน 
                 ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น 88,218,450.27 บาท   
                 หักเงินอุดหนุน 39,012,873.31 บาท  คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน   
                 49,205,576.96 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

    (3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จ านวน    180,000   บาท 
เ พ่ื อจ่ าย เป็ น เ งิ นค่ าตอบแทนพิ เศษนายก เทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน             
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิ กสภา เทศบาล  เลขานุ กา รนายก เทศมนตรี  ที่ ป รึ กษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล 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 านวณตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 
2559 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น 88,218,450.27 บาท หักเงิน
อุดหนุน  39 ,012 ,873 .31บาท คง เหลือรายรับจริ ง เป็น เ งิ น 
49,205,576.96 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)          

 (4) ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี       จ านวน    207,360   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น อ ย่ า ง อ่ื น ข อ ง น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี                   
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ ปรึ กษา
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 ทั้งนี้ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 
2559 เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น 88,218,450.27 บาท หักเงิน
อุดหนุน  39 ,012 ,873 .31บาท คง เหลือรายรับจริ ง เป็น เ งิ น  
49,205,576.96 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน   1,555,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล           
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
เลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล 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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมาทั้งนี้
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณ 

2559 เทศบาลมีรายรับจริง  ทั้งสิ้น 88,218,450.27 บาท หักเงิน
อุดหนุน  39 ,012 ,873 .31  บาทคงเหลือรายรับจริ ง เป็น เ งิ น  
49,205,576.96 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม      8,948,800   บาท 
        (1) ประเภทเงินเดอืนพนักงาน        จ านวน  4,800,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของพนักงานเทศบาล จ านวน  18  อัตรา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน      จ านวน    272,400   บาท 
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  
    - ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จ านวน 1 

อัตรา ในอัตรา  เดือนละ  7,000 บาท 
    - รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 

อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,6000  บาท 
    - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) 

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    332,400   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ 

1)  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)  
จ านวน  1 อัตราในอัตราเดือนละ 7,000 บาท  

2)  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)  
     จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท 

                   3)  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)  
จ านวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 5,600 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 
8) นิติกร (นิติกรช านาญการ) จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา 
   เดือนละ 3,500 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน    220,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ า ให้แก่ลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างประจ า  จ านวน  1  อัตรา  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว       รวม       3,324,000   บาท 
 (1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน   3,120,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในส านักปลัดเทศบาล  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 



(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน      204,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน 
ส านักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
                                                                                                                                                                                             

งบด าเนินงาน                 รวม       4,049,660   บาท 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ     รวม       3,452,660   บาท 
ค่าตอบแทน          รวม         329,660   บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น       จ านวน       50,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                               จ านวน          20,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)   

     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
2) เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ                                จ านวน          10,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานให้กับ

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

3) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 จ านวน          10,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสอบ

คัดเลือก และคัดเลือก ตามประกาศ ก.ท.จ.ราชบุรี  ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2547 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จ่ าย เ งิ นค่ า ตอบแทนการสอบ พ .ศ . 2549  และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2555 

     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 



4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน   10,000   บาท 
 เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์ ต่ อองค์ กรปกครองท้ องถิ่ น  เช่น  ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่มี
สิทธิได้รับ หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)          
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกค าสั่งให้ปฏิบัติงานในศูนย์หรือ
นอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม      จ านวน          5,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการที่

สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นโดยได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้ง
ที่มาประชุม ครั้งละ 250 บาท ส าหรับประธานกรรมการของแต่
ละคณะจะได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ย
ประชุมดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เ งิ นค่ า ตอบแทน  และประ โยชน์ ตอบแทนอย่ า ง อ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารง
ต าแหน่ งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่ า เบี้ ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล  พ.ศ .2554 ข้อ  5               
และคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกพนักงานเทศบาลและกรรมการอ่ืน   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน      10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้
มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน        จ านวน     230,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับ

ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร      จ านวน      34,660   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรผู้บริหาร พนักงาน

เทศบาลและลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 



ค่าใช้สอย           รวม     2,740,000   บาท 
(1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน  1,670,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้ าปกหนั งสื อ  ค่ า เช่ าทรัพย์ สิ น  ค่ า โฆษณาและ เผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย           
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2538 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ 
ตามความจ าเป็น ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
ตามหนั ง สื อกรมส่ ง เส ริ มการปกครองท้ องถิ่ น  ด่ ว นมาก               
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน  1,320,000 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  350,000  บาท) 

(2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน     525,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ ตามรายการ ดังนี้ 
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                        จ านวน         10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรองเพ่ือเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือทัศนศึกษาดูงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้
จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายรับจากพันธบัตร 
เ งินกู้  เ งิ นที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้  และเงิน อุดหนุน  ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่             
28 ก.ค. 2548 ในปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลมี              
รายรับจริงทั้งสิ้น 88,218,450.27 บาท หักเงินอุดหนุน 
39 ,012 , 873 . 31  บาท คง เหลื อรายรั บจริ ง  เป็ น เ งิ น 
49,205,576.96 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 



2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรม            จ านวน        15,000    บาท 
การหรือคณะอนุกรรมการ   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนั งสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมประชุม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ              จ านวน       500,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135) 
2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  
   พระบรมราชินีนาถฯ   
   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135)   
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช 
และวันส าคัญทางราชการต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการของทาง
ราชการ   

 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จ านวนเงิน    350,000  บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน    150,000  บาท) 

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จ านวน  345,000  บาท 
 รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
 
 
 



1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล     จ านวน        10,000    บาท 
และนายกเทศมนตรี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา                                     จ านวน        50,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและอบรมด้านพัฒนา
บุคลากรส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็น
ค่าลงทะเบียนในการเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่หน่วยราชการ
อ่ืน ๆ ก าหนดมา เพ่ือพัฒนาความรู้วิสัยทัศน์ และทักษะที่
จ าเป็น  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ            จ านวน        50,000    บาท 
นอกราชอาณาจักร   
เ พ่ื อจ่ า ย เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ เดิ นทา ง ไปราชการ ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ค่าลงทะเบียน และอ่ืน ๆ ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์                    จ านวน        235,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการและ
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร  

สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้าง   

    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 179) 
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  
   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 177) 



3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายการเลือกตั้ง  

    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 178) 
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นส าหรับประชาชน 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.256-2564 หน้า 159) 
5. โครงการจัดท าประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 176)  
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 180) 
7. โครงการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181) 
8.โครงการตามโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของอ าเภอ , จังหวัด 

ส่วนราชการและกระทรวง 
   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 180) 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน   185,000  บาท) 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน   50,000  บาท) 

(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน     200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของส านัก
ปลัดเทศบาล   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

                  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
                    
 

ค่าวัสดุ                    รวม        383,000   บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน        จ านวน     130,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง 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) 



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

                    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน       30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง        จ านวน 10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง 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) 

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน 30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 



(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน       70,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(7) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน        6,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(8) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์     จ านวน  5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่าง ๆ ตาม
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่            
9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ์       จ านวน      92,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 



(10) ประเภทวัสดกุารเกษตร       จ านวน        5,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค         รวม        597,000   บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า        จ านวน    450,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับส านักงานเทศบาล ระบบเสียง
ตามสายประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน   300,000  บาท) 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวนเงิน  150,000  บาท) 

(2) ประเภทค่าน้ าประปา                จ านวน      50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของส านักงานเทศบาล และอ่ืน ๆ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์       จ านวน 30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ที่ใช้
ในการติดต่อราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์       จ านวน 32,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่าลงทะเบียน
พัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ  และอ่ืน ๆ  

                    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน      35,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 
 
 



งบลงทุน           รวม       291,500    บาท 
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          รวม       291,500    บาท  
ค่าครุภัณฑ์           รวม       281,500    บาท 

 (1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       รวม         24,500    บาท 
1) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  1  ชุด                                  จ านวน         9,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาห้องประชุมสภาเทศบาล จ านวน 
1 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท ตั้งงบประมาณ           
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  
หน้า 233) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
2)   ค่าจัดซื้อตู้โชว์ดาวไลท์ จ านวน 1 ตู้                                 จ านวน        14,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  
จ านวน 5  ชุด ๆ ละ 8,000 บาท  ตั้งงบประมาณตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2563 หน้า 232)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
3)   ค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์มีฝาปิด  จ านวน 4 ชั้น              จ านวน         1,500     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์แบบมีฝาปิด จ านวน            
4 ชั้น เป็นเงิน  1,500 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 233)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 (2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       รวม         37,000    บาท 
1) ค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานจ านวน 1 เครื่อง    จ านวน        16,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน   
(ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท  
โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  2560 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 232)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 
 
 



2)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน              จ านวน        21,000    บาท 
    จ านวน 1 เครื่อง                  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน    
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 -2564               
หน้า 232) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

             (3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        รวม     220,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 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 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของส านักปลัดเทศบาล เช่น อาคาร
ส านักงาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามความจ าเป็น ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

 
                     
 


