
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบานสิงห

อําเภอ โพธาราม   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 91,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,905,513 บาท

งบบุคลากร รวม 9,705,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,373,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 604,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.-บาท/
เดือน รวม 10 เดือน  จํานวน  288,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คนๆ ละ 15,840
.-บาท รวม 10 เดือน จํานวน  316,800.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)          

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 6,000.-/ เดือน รวม 10 เดือน  จํานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของรองนายกเทศมนตรี 
2 คนๆละ 4,500.-บาท /เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 90,000.-บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)          

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  เดือนละ 
6,000.-บาท /เดือน รวม 10 เดือน    จํานวน 60,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี 2 คนๆ 
ละ 4,500.-บาท /เดือน รวม 10 เดือน  จํานวน 90,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)           
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 172,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการของนายก
เทศมนตรีเดือนๆละ 10,080.-บาท/ เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 
1 คนจํานวน  100,800.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนๆ ละ 7,200.- บาท /เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 1 คน 
จํานวน  72,000.-บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)          

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 1,296,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 15,840.-
บาท/เดือน รวม 10 เดือน  จํานวน  158,400.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 12,960.-
บาท/เดือน รวม 10 เดือน   จํานวน  129,600.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 
คนๆละ 10,080.-บาท รวม 10 เดือน จํานวน 1,008,000.-บาท
(โดยคํานวณตั้งจ่ายจากเงินรายไดจริงของปงบประมาณที่แลวมา
ทั้งนี้  ไม่รวมเงินกู   เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภทในป
งบประมาณ 2561  เทศบาล  
มีรายรับจริงทั้งสิ้น               89,786,335.25 บาท   
หักเงินอุดหนุน                   36,659,442.00  บาท 
คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน    53,126,893.25 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดวยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอย่างอื่น ๆ ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,332,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,860,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป  ของพนักงานเทศบาลสามัญ    ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด  จํานวน  16 อัตรา ประกอบดวย 1 นักบริหารงานเทศบาล 
(ระดับกลาง)  2  อัตรา  นักบริหารงานทั่วไป (ระดับกลาง) 1 อัตรา 
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับตน) 3 อัตรา  นักพัฒนาชุมชน  1 อัตร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 2 อัตรา นิติกร 1 อัตรา  นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน1อัตรา นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา  เจาพนักงาน
งานธุรการ 2 อัตรา เจาพนักงานทะเบียน จํานวน 1 อัตรา เจาหนา
ที่ทะเบียนและบัตร 1 อัตรา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 245,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ  
และ  กฎหมายกําหนดจํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย 
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 7,000.- บาท  
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง)ในอัตรา
เดือนละ 5,600.- บาท 
3.หัวหนา สํานักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 5,600.- บาท    
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
สําหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ใหแก่
พนักงานที่มีสิทธิไดรับและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 245,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นและผูมีสิทธิ์ที่ไดรับ   ตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด  จํานวน  6 อัตรา  ประกอบดวย    
1. ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง)  ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท     
2. รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง)ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท    
3. หัวหนาสํานักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 5,600บาท 
4. หัวหนาฝายปกครอง (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ในอัตรา
เดือนละ 1,500บาท      
5.หัวหนาฝายอํานวยการ(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท  
6.หัวหนาฝายธุรการ (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 198,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจางใหแก่ลูกจางประจําและเงินเพิ่มค่าจางประจําป
ของลูกจางประจําที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด จํานวน 
1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด   ที่ปฏิบัติงานใน
สํานักปลัดเทศบาล      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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งบดําเนินงาน รวม 4,041,893 บาท
ค่าตอบแทน รวม 539,893 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 199,893 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานและลูกจางของเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ  (เงิน
รางวัลประจําป) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทน ฯ  2557  ด่วนที่สุด  ที่  มท.
0809.2/ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
2. เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน10,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงาน
ใหกับเทศบาลตามลําดับชั้นของเทศบาล  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  0808.3 / ว  3369  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน 
2537และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/
ว 1364 ลงวันที่ 24 เมษายน 2538   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
3. ค่าตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ   จํานวน 30,000  บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน
สอบคัดเลือก ตามประกาศ ก.ท.จ.ราชบุรี ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2547 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยการจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการคัดเลือกพนักงาน   และลูกจางขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2555   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
4. ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนต่อองคกรส่วน
ทองถิ่น  จํานวน 149,893 บาท    
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนต่อองคกรปกครองส่วนทองถิ่น  เช่น  ตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัยหรือคณะกรรมการอื่น ๆ  ที่มีสิทธิ
ไดรับ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมใหแก่ประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการสภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นโดยไดรับค่าเบี้ยประชุม
รายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม  ครั้งละ  250  บาท   สําหรับ
ประธานกรรมการของแต่ละคณะจะไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น
อีกครั้งหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว    และที่ปฏิบัติ
หนาที่ใหกับเทศบาลและผูมีสิทธิไดรับ  อาทิ  คณะกรรมการ
แปรญัตติ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ใหแก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเป็นการเร่งด่วน  
นอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฏหมายกําหนด 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าเช่าบาน จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิ
ไดรับเงินค่าเช่าบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษา  และเงินค่าเล่าเรียนใหผูมี
สิทธิตาม มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2562(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค .0409.5/ว  257 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2559) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วันที่พิมพ : 4/9/2562  11:32:42 หนา : 7/149



ค่าใช้สอย รวม 2,492,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก  ค่ากําจัด   สิ่งปฏิกูล   ค่าระวางบรรทุก   ค่าเช่า
ทรัพยสิน   (ยกเวนค่าเช่าบาน)     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่า
รับวารสาร  สื่อสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี ค่าจางเหมาบริการต่างๆ
และค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 3889 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน  2538 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ต่าง ๆ 
ค่าขนส่งต่างๆ ค่าอัดลางขยายภาพ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
หมอแปลงเครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้า ค่าเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณไฟฟ้าค่าธรรมเนียมการปรับปรุง/การเพิ่มกําลังไฟฟ้า 
ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณค่าติดตั้ง/ค่าธรรมเนียม
การติดตั้ง  ปรับปรุงระบบโทรศัพท  / โทรสาร / อินเตอรเน็ต  
พรอมอุปกรณ  การปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ ค่าจัด
ทําป้ายรณรงคประชาสัมพันธ  ป้ายเขตพื้นที่  ฯลฯ  ตลอดจน
รายจ่ายอื่น ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ - ราย   จ่ายตามงบประมาณของ  องคกรปก
ครองส่วนทองถิ่นและ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท.  0808.2 / ว 1134  ลงวันที่   9  
มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได           จํานวน  1,023,705.-บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน    176,295.-บาท)      

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 275,000 บาท
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1. ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จํานวน
10,000  บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการรับรอง  ค่าอาหาร  ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพเอกสาร  ค่าใชจ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
รับรอง  รวมทั้งค่าบริการ  และค่าใชจ่ายอื่นซึ่งจําเป็นตองจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการตอนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงานเยี่ยมชม   หรือทัศนศึกษา
ดูงาน  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นโดยตั้งจ่ายไม่เกินรอยละ
1 ของรายไดจริงในปที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายรับจากพันธบัตร 
เงินกู  เงินผูที่มีอุทิศให  เงินอุดหนุน   เงินสะสม   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่   มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28 
กรกฎาคม 2548
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
2. ค่าเลี้ยงรับรอง  จํานวน 15,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ 
ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการ   และการประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น  หรือ  องคกรปกครองส่วนทองถิ่นประชุมร่วมกับหน่วย
งานอื่น ๆ  เช่น รัฐวิสาหกิจ   เอกชน และ การประชุมอื่น ๆ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขาร่วมประชุม   และที่ไดรับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมายและระเบียบ ฯ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
3. ค่าใชจ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และการจัดงานวันสําคัญของ
ชาติ  จํานวน 250,000  บาท   
        3.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนม-
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวฯ  จํานวน  100,000 บาท
 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 229
ลําดับที่ 1)     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
        3.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนม-
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พรรษาสมเด็จบรมราชินีนาถ  จํานวน 100,000  บาท
 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หนา 229  
ลําดับที่ 1)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
        3.3  ค่าใชจ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ต่าง ๆ  เช่นวันจักรี 
วันปยมหาราช  วันรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่  
9 วันสําคัญของทางราชการต่าง ๆ  ตามหนังสือสั่งการของทาง
ราชการ  จํานวน50,000  บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 หนา  229  ลําดับที่  1)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    
รายการ ลําดับที่ 1 - 3 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาฯ2559          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ่ายตามโครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปของ
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําป  ของเทศบาล  เป็นค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าจาง
เหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ  (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
หนา 286 ลําดับที่ 13 ) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

ค่าใชจ่ายตามโครงการจัดทําประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายใน โครงการจัดทําประชาคมทองถิ่นเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาทองถิ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าจาง
เหมาบริการต่าง ๆ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  
หนา  281 ลําดับที่ 2) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าใชจ่ายตามโครงการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดทําแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่า
เครื่องดื่ม  ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุ
อุปกรณต่าง ๆ ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  (ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 287 ลําดับที่ 14)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าใชจ่ายตามโครงการต่างๆ ตามนโยบายของอําเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการและ
กระทรวง

จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการต่างๆ ตามโนบายของ
อําเภอ , จังหวัด ,  ส่วนราชการ  และกระทรวง   ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือ
เงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ   ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565  หนา   
285 ลําดับที่  11)     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได              จํานวน  50,000.-บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน 50,000.-บาท      

ค่าใชจ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน   ค่า
ตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าเครื่องดื่ม   ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าจางเหมาบริการ
ต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ   
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 281     
ลําดับที่ 3 )  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)             
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ค่าใชจ่ายตามโครงการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการรณรงคประชาสัมพันธใหความ
รูเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และกฎหมายเลือกตั้ง 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอด
จนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา  
283 ลําดับที่ 6)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)             

ค่าใชจ่ายตามโครงการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งทุกระดับ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ 
เลือกตั้งในทุกระดับ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ  ค่า
จางเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  หนา  282 ลําดับที่ 5 )   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)             

ค่าใชจ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชน จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายใน โครงการอบรมกฎหมายเบื้องตนสําหรับ
ประชาชน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของ
ขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ  ค่าจางเหมา
บริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา 258 
ลําดับที่ 2) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช
จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา-
จักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย    ตามงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นในส่วนของ  คณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางในสังกัด เขารับการ
อบรมสัมมนาต่าง ๆ   และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น   ๆ   ตามความจําเป็นตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย   ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม   และเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการอบรมและสัมมนาของบุคลากร
ของเทศบาล ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพรอมพนักงาน
เทศบาล   ลูกจางประจํา   และพนักงานจาง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557และที่แกไข
เพิ่มเติม (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา      
284 ลําดับที่ 8)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าใชจ่ายในโครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดทํา ปรับปรุงแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา  286  ลําดับที่ 12)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานใน
ประเทศ   และต่างประเทศของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล   ลูกจางประจํา  และพนักงานจางในการประชุม/ 
ฝึกอบรมสัมมนาและ/หรือศึกษาดูงานของผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจาง และ
ผูเกี่ยวของเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  และเครื่องดื่ม ค่า
ยานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณต่าง  ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น  ๆ  ที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม   และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา 283 ลําดับที่ 7) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าใชจ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรี    ของเทศบาลตําบลบานสิงห เป็นไปตาม
ระเบียบ คคก. ว่าดวยการเลือกตั้ง ฯ  2554   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  0808.2/ว 3675  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561  
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 282   
ลําดับที่ 4) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสราง
ทรัพยสินอื่น ๆ ของเทศบาล เช่น  ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟ้า  คอมพิวเตอร  อาคารสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลของสํานักงานเทศบาล และอื่นๆ ตามความจําเป็น  
ฯลฯ  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได           จํานวน  150,000.-บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000.-บาท)      
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ค่าวัสดุ รวม 398,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  เครื่องเขียน  
แบบพิมพ  กระดาษ  ตรายาง  ผงหมึกกระดาษไข  แฟ้มใส่
เอกสารน้ําดื่ม แผงกั้นหอง มู่ลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ 
เพื่อใชในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไปตลอดจน
รายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นตองจ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 
2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได            จํานวน      2,107.-บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  147,893.-บาท)     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟวส 
เทปพันสาย หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต เบรกเกอรฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตาม
ความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท. 0808.2 /ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559, ที่  มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561, มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่  
1 กุมภาพันธ 2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชต่าง ๆ  เช่น แปรง ไมกวาด 
ถังขยะ ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถังขยะฯลฯ เครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงานครัว ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ 
ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท   รายรับ - 
รายจ่าย ตามงบประมาณของ องคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559,ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 , ที่ มท 0808.2/ว
 0444  ลงวันที่  25  มกราคม  2561  มท 0808.2/ว 
0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562  และ มท 0808.2/ว 2061 
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุก่อสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณก่อสราง  ไมทาสี  แปรงทาสี  
ปูนซีเมนต หิน ทรายฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย   
ตามงบประมาณ   ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นและตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น   ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม   2561  ที่  มท  0808.2/ว  0444   ลงวันที่   24  
มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  
2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ   และอุปกรณเครื่องอะไหล่ 
ต่าง ๆ เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หมอน้ํารถยนต 
ยางรถยนต ฯลฯ    ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ   ตามความจําเป็นราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
มิถุนายน 2558   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  ที่  มท 
0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 , ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม  2561 , มท  0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
26 มีนาคม 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามัน
เบนซิน  ซุบเปอร  น้ํามันดีเซล  น้ํามันหล่อลื่น  กรองน้ํามัน  
น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบี เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ําฯลฯ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี 
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปก
ครองทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 , ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,  
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม  2561, มท 
0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562  และ มท 
0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เช่นแอล -
กอฮอล  ออกซิเจน น้ํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ  สายยาง  หลอดแกว 
เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจํา
เป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ตาม
งบประมาณ ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท. 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 
มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม 2561,
มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562 และ มท 
0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกัน และ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว  พันธุพืช  ปุย  พันธุสัตวปก 
และสัตวน้ํา ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละ
เอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นและ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  
9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559, 
ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561, ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 , มท 0808.2/
ว 0746ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และมท 0808.2/ว 2061 
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ขอมูลข่าวสาร  
 เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี ฟลม การลางฟลม 
อัด ขยายรูป ฟวเจอรบอรด  เมนโมรี่การด ฟลมสไลด แถบ
บันทึกภาพเสียง หรือภาพ ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ- 
รายจ่าย   ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก 
ที่ มท.0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 , ที่  มท  0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561, มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ 2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น    อุปกรณบันทึก
ขอมูล (แผ่นดิสก แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึกขอมูล  
แป้นพิมพ กระดาษต่อเนื่อง แบบเลเซอร ฯลฯ  ตลอดจนราย
จ่ายอื่น  ๆ   ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่  มท  0808.2/ว 1536  
ลงวันที่  19  มีนาคม 2561  ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 
2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 612,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานเทศบาล 
ระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ และอื่นๆ ฯลฯ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได              จํานวน  237,794.-)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน  242,206.-)      

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา  ค่าน้ําบาดาล และอื่นๆ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของสํานักงานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
ในการติดต่อราชการและประสานงานกับทางราชการอื่นๆฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 32,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ   ค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณียยากร ค่าไปรษณียบัตร และค่าลงทะเบียน
จดหมายและพัสดุต่าง ๆ  ที่ใชสําหรับการติดต่อราชการของ
เทศบาล   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตามความความจําเป็น  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)
ราการค่าสาธารณูปโภค  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.8/ว 2217  ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846  ลงวันที่  12  กันยายน พ.ศ. 2560,
ด่วนที่สุด ที่  มท  0810.8/ว 2009  ลงวันที่  23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562     

งบลงทุน รวม 1,157,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,147,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน    
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 28,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวนขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
28,600 บาท  ตั้งงบประมาณตามราคาที่มีกําหนดไวในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑเป็นไป   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 ที่  มท  0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม  2561 , มท 
0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562  และ  มท 
0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน จํานวน 868,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนตบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
โดยเป็นครุภัณฑ  ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณประจําเดือน  ธันวาคม 2561 เป็นไปตามหนังสือ ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561,ที่  มท  0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24  มกราคม  2561 , มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  
(จอขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 
บาท    โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.  2562  กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2561 , ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
มกราคม  2561 , มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 
2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction   เลเซอร  
หรือ LED  สี  จํานวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 15,000 บาท  โดยเป็น
ครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2562กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2561,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,มท 
0808.2/ว 0746 ลงวันที1่กุมภาพันธ 2562 และมท 0808.2/
ว 2061ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบเอนกประสงค จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 2,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค   (Smart
Card Reader) จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 700 บาท   โดยเป็น
ครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปพ.ศ.2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ 0810.7/ว 4222  ลงวันที่  26  ธันวาคม 2561และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได )      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามรูป
แบบการจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย   งบประมาณราย
จ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท  0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได              จํานวน  100,000.-บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน  100,000.-บาท      
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุง  และซ่อมแซมทรัพยสิ่งก่อสรางค่าใชจ่าย
ในการประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสราง
ที่อยู่ในความดูแลของสํานักปลัดสิ่งก่อสรางต่าง ๆ ฯลฯ  ตามความ
จําเป็นตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปก
ครองส่วนทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9 
มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,969,546 บาท
งบบุคลากร รวม 4,009,446 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,009,446 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,782,566 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด  จํานวน  9  อัตรา   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด จํานวน 1 อัตรา  ประกอบดวย ผูอํานวย
การกองคลัง (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง)ในอัตราเดือน
ละ  5,600 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 
สําหรับพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ใหแก่
พนักงานที่มีสิทธิไดรับ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 92,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น   และผูมีสิทธิ์ที่ไดรับตาม
ระเบียบ และกฎหมายกําหนด จํานวน 3 อัตรา  
ประกอบดวย    
    1. ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานทองถิ่น
ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท      
    2. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (อํานวยการทองถิ่น
ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
    3. หัวหนาฝายพัฒนารายได (อํานวยการทองถิ่น
ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 993,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 79,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับ    ตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานในกองคลัง   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 708,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 338,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา   และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการ
เป็นการเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบ  และ
กฏหมายกําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าเช่าบาน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบาน ใหแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ไดรับเงินค่าเช่าบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 58,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนใหผู
มีสิทธิตาม มาตรา  8   แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562  (หนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2559) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ)  ค่ารับวารสาร  สื่อ
สิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี 
ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ  สื่อประชาสัมพันธต่าง ๆ   ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้าระบบประปา โทรศัพท ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็นรายละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - 
รายจ่ายตามงบประมาณ ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท. 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา  และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ฯลฯ   
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย   ตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ในส่วนของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางพนักงานจาง  ในสังกัดเขารับการอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ  และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ  ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ตวามความจําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสราง
ทรัพยสินอื่นๆของเทศบาล  เช่น  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑ
ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟ้า  คอมพิวเตอร  ที่อยู่ในความดูแล
ของกองคลังและอื่น ๆ  ตามความจําเป็น ฯลฯ และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่าง  ๆ  เช่น   เครื่องเขียน  
แบบพิมพ  กระดาษ   ตรายาง   ผงหมึกกระดาษไข   แฟ้มใส่
เอกสาร น้ําดื่ม  แผงกั้นหอง  มู่ลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ 
เพื่อใชในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไป   ตลอดจน
รายจ่ายอื่น  ๆ   ที่จําเป็นตองจ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ-ราย จ่ายตามงบประมาณ ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณเครื่องอะไหล่
ต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หมอน้ํารถยนต 
ยางรถยนต  ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นตองจ่ายราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย  ตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 45,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
เบนซิน ซุบเปอร น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามันและ
น้ํามันเครื่องน้ํามันจาระบี เครื่องตัดหญา  เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี   
จําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น    และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่  
9  มิถุนายน   2558   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว1248  ลงวันที่   27  มิถุนายน 
2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ขอมูลข่าวสาร 
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี  ฟลม การลางฟลม   
อัด ขยายรูป ฟวเจอรบอรด เมนโมรี่การด ฟลมสไลด แถบ
บันทึกภาพเสียง หรือเสียง ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-  
รายจ่าย   ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น   
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ขอมูล  (แผ่นดิสก)  แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ  เทปบันทึก
ขอมูล แป้นพิมพ กระดาษต่อเนื่อง แบบเลเซอรฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอื่น ๆ   ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย  ตามงบประมาณ  ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น  และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ ว1134  
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27 
มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งบลงทุน รวม 221,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 221,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 180,000 บาท   โดยเป็นครุภัณฑตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    

ค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 20 ช่อง จํานวน 3 ตู จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 20 ช่อง จํานวน 3 ตูๆละ 
4,000 บาท   ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม่มี 
กําหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   สําหรับสํานักงาน  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  
2562 ฉบับ  เดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ  ชนิด  LED สี  
แบบ Network จํานวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท  โดยเป็น
ครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป   2562  ฉบับเดือน  มีนาคม  2562 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    

ค่าจัดซื้อแครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา  
(18หนา/นาที) จํานวน  1 เครื่องๆละ 2,600 บาท โดยเป็นครุภัณฑ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป  2562  ฉบับเดือน มีนาคม 2562  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าใชจ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน    และการพัฒนาศักยภาพบ
ริหารจัดการ     ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าอุปกรณ
ต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616  ลว. 24 มิ.ย. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 
ลว. 3 เม.ย. 2560 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 
2565  หนา 295 ลําดับที่ 26)      
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 4,766,350 บาท

งบบุคลากร รวม 2,382,750 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,382,750 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 917,190 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปของ    พนักงานเทศบาลสามัญตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด จํานวน 5 อัตรา  ประกอบดวย  หัวหนาฝาย
ป้องกันฯ (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) เจาพนักงานป้องกันฯ
ปฏิบัติงาน 3 อัตรา นักจัดการงานเทศกิจ (ปก/ชก)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลขององคกร 
ปกครองส่วนทองถิ่นและผูมีสิทธิที่ไดรับ   ตามระเบียบ   และ
กฎหมายกําหนด จํานวน 1 อัตรา ประกอบดวย 1.หัวหนาฝาย
ป้องกันฯ    (อํานวยการทองถิ่น  ระดับตน)  ในอัตราเดือนละ 
1,500  บาท       
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      .

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,276,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไปที่ไดรับ  ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่ปฏิบัติงานใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 172,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่
ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 2,116,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก่เทศบาล  อาทิ   ค่าตอบแทน  อปพร.   ที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง
ครั้งคราว หรือกรรมการอื่นๆและผูมีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบ
และกฎหมายกําหนด      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเป็นการเร่งด่วน 
นอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฏหมายกําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าเช่าบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได
รับเงินค่าเช่าบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ใหผูมีสิทธิ
ตาม  มาตรา  8   แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2562(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าใช้สอย รวม 1,305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 855,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าถ่ายเอกสาร    เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก   ค่าเช่าทรัพยสิน
(ยกเวนค่าเช่าบาน)   ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)  ค่ารับวารสาร  สื่อสิ่งพิมพต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน   ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี  
ค่าจางเหมาบริการต่างๆ จัดทําสื่อประชาสัมพันธต่าง ๆ ค่าขนส่ง
ต่าง ๆ   ค่าอัดลางขยายภาพ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งหมอแปลง 
เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้า ค่าเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า
ค่าธรรมเนียมการปรับปรุง /  การเพิ่มกําลังไฟฟ้า   ค่าซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า    และอุปกรณค่าติดตั้ง  /  ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง 
ปรับปรุงระบบโทรศัพท / โทรสาร /  อินเตอรเน็ตพรอมอุปกรณ 
การปรับปรุงระบบประปา และอุปกรณค่าจัดทําป้ายรณรงคประ-
ชาสัมพันธ ป้ายเขตพื้นที่ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย
ตามงบประมาณของ  อปท.   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 
9  มิถุนายน  2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่  มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได            จํานวน  355,000.-บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  500,000.-บาท)      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   
ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรม
เนียมในการใชสนามบิน  ค่าลง ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายตาม งบประมาณของ อปท. 
ในส่วนของพนักงานเทศบาล ลูกจางพนักงานจางในสังกัดเขารับ
การอบรมสัมมนาต่าง  ๆ   และ  ผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามความจําเป็นตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/
ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   เป็นไปตามระเบียน
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าใชจ่ายในโครงการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหาร  
ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ  เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ ที่ มท 0810.6/ว 3188  ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2562 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หนา 265 ลําดับที่ 16)     
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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ค่าใชจ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ     
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
การเบิกจ่าใชจ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 (ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนา 264 ลําดับที่ 12)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าใชจ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าเช่า
ที่พัก  ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไป   ตามหนังสือด่วนที่สุด 
ที่  มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 และ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25  ธันวาคม 2561 
และด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 262   
ลําดับที่ 6)        
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสรางศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสรางศักยภาพ
ของอาสาสมัคร อปพร.ฯ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณ
ต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ  ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียน
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา  261 ลําดับที่  3 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

ค่าใชจ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญของรางวัล หรือ
เงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารค่าจางเหมา
บริการต่างๆตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ   
เป็นไป  ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย  ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา
261 ลําดับที่ 4)         
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสราง
ทรัพยสินอื่นๆของเทศบาล เช่น  ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะเครื่องใชไฟฟ้า  คอมพิวเตอร  อาคารสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลของสํานักงานเทศบาลและอื่นๆ ตามความจําเป็น 
ฯลฯ  และตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได           จํานวน  150,000.-บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  150,000.-บาท)     

ค่าวัสดุ รวม 576,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  เครื่องเขียน 
แบบพิมพ  กระดาษ ตรายาง ผงหมึก  กระดาษไข  แฟ้มใส่
เอกสาร น้ําดื่ม แผงกั้นหอง  มู่ลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณและอื่น ๆ 
เพื่อใชในการปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไป ตลอดจน
รายจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นตองจ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท  รายรับ - รายจ่าย   ตามงบประมาณขององคกรปก
ครองส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟวส 
เทปพันสาย  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตาม
ความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - 
รายจ่าย ตามงบประมาณ  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท.0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่   27  มิถุนายน  2559  ที่  มท  0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชต่าง  ๆ  เช่น    แปรง  
ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถังขยะ 
ฯลฯเครื่องมือเครื่องใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอด
จนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558  
และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่  มท  0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  
24 มกราคม  2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณก่อสราง  ไมทาสี   แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต หิน ทราย ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย  
ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น    และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่   มท. 
0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน   2558  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่  มท. 0808.2/
ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 , ที่  มท  0808.2/
ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ และอุปกรณเครื่อง
อะไหล่ต่าง ๆ  เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน 
หมอน้ํารถยนต ยางรถยนต ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ   
ตามความจําเป็นรายละเอียด   ตามบัญชีจําแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่าย   ตามงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นและ    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1134  ลงวันที่   9  
มิถุนายน   2558    และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวัน ที่ 27 มิถุนายน  
2559,ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
เบนซินซุบเปอร น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามัน และ
น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน จาระบี เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ําฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย   ตามงบประมาณขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น     และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที่  9  มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท.  0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 
2559 ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19 มีนาคม 2561, 
ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24 มกราคม  2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได              จํานวน 175,000.-บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน 175,000.-บาท)      

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  หรือการแพทย  เช่น 
แอลกอฮอล  ออกซิเจน  น้ํายาต่าง  ๆ   เวชภัณฑ   สายยาง 
หลอดแกว เครื่องมือวิทยาศาสตรฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ตามความจําเป็นรายละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภท ราย
รับ-รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก 
ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่  มท.  0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  
24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกัน และ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว  พันธุพืช  ปุย พันธุสัตวปก
และสัตวน้ํา ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ  -  รายจ่าย    ตาม
งบประมาณ   ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น   หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
ที่ มท  0808.2/ว1536   ลงวันที่  19  มีนาคม  2561,ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ขอมูลข่าวสาร   
เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร  พู่กันและสี  ฟลม การลางฟลม 
อัดขยายรูป ฟวเจอรบอรด เมนโมรี่การด  ฟลมสไลด   แถบ
บันทึกภาพเสียงหรือเสียง ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น  ๆ  ตาม
ความจําเป็นรายละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ -
รายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  
27  มิถุนายน  2559  ที่  มท  0808.2/ ว 1536  ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2561    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ
กางเกงผา ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องหมาย
ยศและสังกัด เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน  ละคร  ฯลฯ   ตลอดจน
รายจ่ายอื่น ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียด   ตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ  ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นและ   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  
ด่วนมาก  ที่ มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/
ว1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 ที่ มท  0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
มกราคม 2561 , ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนาคม 
2562     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกขอมูล  
(แผ่นดิสก)แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึกขอมูล แป้นพิมพ 
กระดาษต่อเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
และตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558   และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  ที่  มท  0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  
2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น   รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย    ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 
2558   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท. 
0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561,ที่  มท  0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น   เช่น   มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า   สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลเปด  ปดแกส ฯลฯ  ตลอด
จนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น    และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่  19   มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  
24 มกราคม 2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 154,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานศูนยป้องกัน
และ บรรเทาสาธารณภัย (ศูนยหัตถกรรมบานกําแพงเหนือ)  
และอื่น ๆ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได           จํานวน   60,000.-บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  60,000.-บาท)     
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา  ค่าน้ําบาดาล และอื่นๆ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของสํานักงานโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่ใชในการติดต่อราชการและประสานงานกับทางราชการ
อื่น ๆ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าธรรมเนียม   ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชระบบ 
อินเตอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตามความความจําเป็น 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
รายการค่าสาธารณูปโภค   เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1846   ลงวันที่  12  กันยายน  พ.ศ.  2560,
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560     

งบลงทุน รวม 267,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 217,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด จํานวน 8,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 8,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น  เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ  เป็นไป
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 
2559,ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ครุภัณฑการเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบท่อสูบน้ําพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 82,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว
เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 82,400.- บาท 
ขนาด   ท่อสูบมีเสนผ่าศูนยกลางไม่นอยกว่า 8 นิ้ว  ความยาวไม่
นอยกว่า 6 เมตร พรอมอุปกรณประกอบ   โดยเป็นครุภัณฑตามคุณลักษณะ
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559,
ที่  มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม 2561 ที่ มท 
0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อไฟไซเรนรถยนตสํานักงาน (บห 1049 รบ) จํานวน 1 ชุด จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟไซเรนรถยนตสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตราฐานครุภัณฑ   เป็นไปตามหนังสือ ที่  มท  0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 , ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24
  มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
     

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12,100 บาท

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 1920x1080
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,100 บาท  โดยเป็นครุภัณฑ
ตามคุณลักษณะและตามบัญชีราคามมาตราฐานครุภัณฑ เป็น
ไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 25,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 
2 กอก จํานวน 1 เครื่อง ๆ  25,100  บาท  โดยเป็นครุภัณฑตาม
คุณลักษณะและ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง   ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพยสิ่งก่อสรางค่าใชจ่ายใน
การประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงสิ่งก่อสราง
ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกัน ฯ สิ่งก่อสรางต่าง ๆ ฯลฯ  ตาม
ความจําเป็นตามตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกัน    และ
ระงับอัคคีภัย ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ ต่าง ๆ  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ   ตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการเป็นไปตามระเบียนกระทรวง
มหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หนา  260  ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,420,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,597,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,597,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,969,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงิน
เดือน  ประจําปของพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ใหแก่  ผูอํานวยการกอง
การศึกษา  (อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง)  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 5,600 บาท    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิสําหรับ พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสูรบ 
และเงินเพิ่มอื่น ๆ   ตามระเบียบ ฯ สําหรับพนักงานเทศบาล 
ตามหนังสือสํานักงาน ที่  กท  0809.3/ ว 91  ลงวันที่  10 
กรกฎาคม  2550  เรื่อง  การใหพนักงานส่วนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 76,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล    ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น และผูมีสิทธิไดรับ  ตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด จํานวน 2 อัตรา ประกอบดวยผูอํานวย
การกองการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง) จํานวน1 
อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  หัวหนาฝายบริหารการ
ศึกษา  (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 397,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจาง ที่ไดรับตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางที่ไดรับ
ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 199,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ใหแก่  พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา  และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการ
เป็นการเร่งด่วน นอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบ  และ
กฎหมายกําหนด 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าเช่าบาน จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาลฯ ผูมีสิทธิ
ไดรับค่าเช่าบานตามระเบียบและกฎหมายกําหนด   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ให
ผูมีสิทธิตาม มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 (หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด  ที่  กค. 0409.5/ว  257 ลงวันที่  28  มิถุนายน 
2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สื่อสิ่งพิมพต่าง ๆ   ค่าเย็บหนังสือ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่ายในการดําเนิน
คดี   ค่าจางเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปาโทรศัพท  และ
อื่น ๆ   ตามความจําเป็น  ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
ประเภท  รายรับ - รายจ่าย    งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องคกรปกครองทองถิ่น   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  
2556        
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา  และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ ของ
พนักงาน เทศบาล ลูกจางและพนักงานจางในสังกัดเขารับการ
อบรมสัมมนาต่างๆและผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆตามความจําเป็นตามรูปแบบการจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่าย   งบประมาณรายจ่ายประจําป ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปก
ครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ 
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑ
สิ่งก่อสราง และทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส่ง  อาคาร  สถานที่ที่อยู่ในความดูแล  ของ
กองการศึกษา      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ
กระดาษ  ตรายาง  ผงหมึก  กระดาษไข  แฟ้มใส่เอกสาร  น้ําดื่ม 
แผงกั้นหอง มู่ลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณอื่น ๆ เพื่อใชในการบริหารงาน
ทั่วไป  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ   ที่จําเป็นตองจ่ายรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภท  รายรับ  -  รายจ่าย   งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 , ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 , ที่ มท  0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 
2561 และ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น ฟวส เทปพัน
สายไฟ  หลอดไฟ   สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออ -
เรสเซนต เบรกเกอร ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น     
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 ,ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่  24 มกราคม 2561     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัวต่าง ๆ   เช่น   ไมกวาด  
ถังขยะ ผงซักฟอก  ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง  ฯลฯ  เครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเป็น เกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอดจน  รายจ่าย
อื่นๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป  ขององคกรปก
ครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  
ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  ที่ มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,และที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และอุปกรณเครื่องอะไหล่
ต่าง ๆ แบตเตอรี่ หัวเทียน หมอน้ํารถยนต ยางรถยนต ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น   ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท   0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27  มิถุนายน  2559, ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่  19 
มีนาคม 2561, และที่  มท  0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24 
มกราคม 2561      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามันและน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี  และอื่น ๆ  ตามความจําเป็นโดยใชกับยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลอื่น ๆ ของเทศบาล  เช่น   รถยนตนั่งส่วนกลาง
เลื่อยยนต เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําป    ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
2558,ที่  มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และ ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม  2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ขอมูลข่าวสารต่างๆ 
เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี  ฟลม  การลางฟลม 
อัดขยายรูป  ฟวเจอรบอรด  แมมโมรีการด ฟลมสไลด  แถบ
บันทึกภาพ หรือเสียง ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความ
จําเป็นรายละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําป  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น   
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, ที่ มท0808.2/ว1536 
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 และ ที่  มท  0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกขอมูล 
(แผ่นดิสก) แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึกขอมูล  แป้น
พิมพ กระดาษต่อเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด ตามบัญชี 
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559, ที่ มท  0808.2/ว1536  ลงวันที่  19  มีนาคม 2561, 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 196,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองการศึกษา และอาคาร
สถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได           จํานวน   80,000 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท)     

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท (ที่ใชในการติดต่อราชการ)  
ของกองการศึกษา      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ  ทางโทรคมนาคม และค่าใชจ่าย
เกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ตของกองการศึกษา   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
รายการค่าสาธารณูปโภค  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2560 , ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่  12 
กันยายน 2560 , ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2560     

งบลงทุน รวม 13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 11,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1kVA 
จํานวน  2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  5,800  บาท   เป็นเงิน  
11,600   บาท   ตั้งประมาณตามเกณฑราคากลาง   และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําป พ.ศ. 
2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท  0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 1,400 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท ตั้งประมาณตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ ลงวันที่ 24 มกราคม 2561    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
       

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,055,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,962,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,962,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,210,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล   เงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปของพนักงานครูเทศบาล จํานวน 5 อัตรา  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,587,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป    ที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได           จํานวน 1,447,000   บาท)     
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน    140,200   บาท)     
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 165,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ   และพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบ   และ
กฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได            จํานวน  161,940  บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน      3,660  บาท)     

งบดําเนินงาน รวม 5,736,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ใหผูมีสิทธิ
ตามมาตรา 8  แห่งพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0409.5/ว 257 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559)  แก่บุตร
พนักงานครู       
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

ค่าใช้สอย รวม 2,903,500 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 946,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สื่อพิมพต่าง ๆ  ค่าเย็บหนังสือ  หรือ
เขาปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรม
เนียม  ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี  ค่าจางเหมาบริการ   ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปาโทรศัพทและอื่นๆ ตามความจําเป็นของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล    ตามรูปแบบ  และการจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครอง
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับภาคกลาง และระดับประเทศ  เป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล หรือ
เงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ   ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 232  ลําดับที่ 6 )  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

จํานวน 425,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบานสิงห    ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท  
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561(ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หนา 235 
ลําดับที่ 9)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าใชจ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ อุปกรณการเรียน ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน))

จํานวน 282,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมการพัฒนาผูเรียน และค่าใชจ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน   สังกัดเทศบาลตําบล
บานสิงห     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 235 
ลําดับที่ 9)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

วันที่พิมพ : 4/9/2562  11:32:43 หนา : 61/149



โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารการศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 1,010,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าใชจ่ายอื่นๆ ตามความ
จําเป็นสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561 (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 235 ลําดับที่ 9)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารการศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ในสังกัดเทศบาลตําบล
บานสิงห  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 235 ลําดับที่ 9)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา   หรือซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ 
สิ่งก่อสรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ  
ยานพาหนะและขนส่ง  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ
กองการศึกษา      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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ค่าวัสดุ รวม 2,238,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ
กระดาษ  ตรายาง  ผงหมึก  กระดาษไข  แฟ้มใส่เอกสาร  น้ําดื่ม 
แผงกั้นหอง มู่ลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ อื่นๆ เพื่อใชในการบริหารงาน
ทั่วไป ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นตองจ่ายรายละเอียด ตาม
บัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป 
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9 
มิถุนายน 2558 , ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559, ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และที่ 
มท 0808.2/ว 0444ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  และวิทยุต่าง ๆ  เช่น   ฟวส   เทปพัน
สายไฟ  หลอดไฟ  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต 
เบรกเกอรฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ  -  รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 
 มิถุนายน 2558 , ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  
2559 ,ที่  มท  0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561,และ
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม  2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัวต่าง ๆ เช่น ไมกวาด ถังขยะ
ผงซักฟอก  ผาปูโตะ  แกวน้ํา  จานรอง  ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใชที่
จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความ
จําเป็นรายละเอียด   ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  ที่  มท  0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่  19 
มีนาคม 2561, และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2561      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,043,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานสิงห  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 
มิถุนายน  2561, ที่  มท  0808.2/ว1536  ลงวันที่  19 
มีนาคม  2561 , และที่  มท  0808.2/ว 0444  ลงวันที่  
24 มกราคม 2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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วัสดุก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณก่อสราง  ไมทาสี  แปรงทาสี  
ปูนซีเมนต หิน ทราย ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆตามความ
จําเป็น   รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ  - 
รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น     
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 , ที่ มท  0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 , และ ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยต่าง ๆ สําหรับ
ใชงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําป  ขององคกรปก
ครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558, 
ที่  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559,ที่ มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที1่9 มีนาคม 2561,และที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ สําหรับใชงานในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณรายรับ- 
รายจ่าย ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 ,ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 
มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น อุปกรณบันทึกขอมูล 
(แผ่น  -  ดิสก)  แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ  เทปบันทึกขอมูล 
แป้นพิมพ กระดาษต่อเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเลเซอร
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น ตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  
9  มิถุนายน  2558 , ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 
มิถุนายน 2559, ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561, และที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่   24  มกราคม
 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 565,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลและอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได              จํานวน  418,400  บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน    61,600  บาท)     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าอุปกรณอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับทางดานโทรคมนาคมของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
รายการค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 , 
ที่  มท  0808.2/ว 1846  ลงวันที่  12  กันยายน  2560 , และที่ มท 
0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560      

งบลงทุน รวม 407,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 407,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 94,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น   หรือ
แบบแขวน  ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน  2  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ 47,000 บาท ตั้งงบประมาณ ตามราคาที่มีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเป็นไป  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19  มีนาคม  2561 และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24
 มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาด 
40 x 60 x 130 ซม.  จํานวน 1 ตู ๆ ละ  8,000 บาท ตั้ง
งบประมาณ     ตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดไว 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561 และ ที่ มท  0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561    
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

ค่าจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 2 ตู จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 90x45x80 
ซม. จํานวน 2 ตูๆละ 7,000 บาท  ตั้งงบประมาณตามราคา
ทองถิ่น     เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 
2559,ที่ มท  0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561 
และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

ค่าจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ  ละ  6,000 
บาท ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น    เนื่องจากไม่มีกําหนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  
27  มิถุนายน  2559, ที่  มท  0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
มีนาคม  2561  และที่  มท  0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24 
มกราคม  2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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ครุภัณฑการศึกษา

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก จํานวน 1 ชุด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก  จํานวน  1 ชุด ๆ  ละ 
100,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น   เนื่องจาก
ไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่   มท  
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที่ มท
0808.2/ว1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  และที่  มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าจัดซื้อตูเก็บของเล่น จํานวน 7 หลัง จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเก็บของเล่น จํานวน 7 หลังๆ ละ 
4,000  บาท   ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่นเนื่องจาก
ไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น   ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, ที่ 
มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม 2561 และ
ที่ มท  0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

ค่าจัดซื้อโตะนักเรียนอนุบาล พรอมเกาอี้ จํานวน 7 ชุด จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะนักเรียนอนุบาล    พรอมเกาอี้   
จํานวน 7ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท แต่ละชุด ประกอบ
ดวยโตะขนาด 60x180x55 ซม.จํานวน 1 ตัว และเกาอี้ 
ขนาด  30x180x35 ซม. จํานวน 6 ตัว  ตั้งงบประมาณ 
ตามราคาทองถิ่น   เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 , ที่ มท  0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่  24 มกราคม 2561      
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน 4 เครื่อง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม    จํานวน  
4 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท โดยสามารถ
รองรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C Band / Ku Band  ตั้งงบ
ประมาณตามราคาทองถิ่น   เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 
2561 และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องทํา น้ํารอน - น้ําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กอก จํานวน 75,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํา น้ํารอน - น้ําเย็น แบบต่อท่อ
ขนาด  2  กอก  จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ  25,100  บาท  ตั้ง
งบประมาณตามราคาที่มีกําหนดไวในบัญชี   ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559,
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24  มกราคม  2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมาลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1(จอขนาดไม่นอยกว่า19นิ้ว) จํานวน1เครื่องๆละ 22,000 
บาท   ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ประจําป  พ.ศ. 2562  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 
2559,ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่  19 มีนาคม 2561 และที่ 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม  2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 8,000 บาท  ตั้งประมาณตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําป  พ.ศ.  2562  กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 
มิถุนายน  2559, ที่  มท  0808.2/ว1536  ลงวันที่  19  มีนาคม 
2561 และ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 11,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จํานวน 
2 เครื่องๆ ละ  5,800  บาท  เป็นเงิน 11,600  บาท  ตั้งประมาณ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจําป พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559,ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 และที่  มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งบเงินอุดหนุน รวม 3,948,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,948,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ตาม
หนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ที่ ศธ. 04128.173/437 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และที่ มท 0808.2/1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565 หนา 240 ลําดับที่ 18)     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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อุดหนุนโครงการจางครูสอนใหครบชั้นเรียน จํานวน 100,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจางครูผูสอนใหครบ
ชั้นเรียนตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที่ ศธ. 04128.
099/161 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน 
2559 และ ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 
241 ลําดับที่ 19)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

อุดหนุนโครงการจางครูสอนใหตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจางครูสอนใหตรงวิชาเอก
และสาระการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตาม
หนังสือโรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต ที่  ศธ 04128.006/272 
ลงวันที่   26  ตุลาคม   2559    เป็นไปตามระเบียบมหาดไทย
ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616  ลงวันที่   24  มิถุนายน  2559 และ ที่  มท 0808.2/
1791  ลงวันที่ 3  เมษายน  2560   (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 -  2565  หนา 243 ลําดับที่ 23)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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อุดหนุนโครงการจางหาครูผูสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจางหาครูผูสอน   เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองออ 
ที่ ศธ. 04128.147/161  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน 2559,และที่ 
มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน  2560 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หนา  242 ลําดับที่ 22) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต จํานวน 496,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ชุมชนวัดกําแพงใต ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต  
ที่ ศธ 04128.006/272 ลงวันที่  26  ตุลาคม 2559 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่   24 
มิถุนายน 2559 และที่ มท 0808.2/1791ลงวันที่ 3 เมษายน 
2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565  หนา  239 ลําดับที่ 15) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางกะโด จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดบางกะโด ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที่ ศธ.04128.
099/160   ลงวันที่  25  ตุลาคม  2559 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
และ ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  238 
ลําดับที่ 13) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองออ จํานวน 624,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดหนองออ ตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองออ ที่ ศธ. 04128.
147/161  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2559  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
และ ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  239 
ลําดับที1่4)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโพธาราม จํานวน 1,788,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม   ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ที่  
ศธ. 04128.173/437 ลงวันที่  21 ตุลาคม  2559 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3616  ลงวันที่   24  
มิถุนายน 2559 และที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 
2560  (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  
หนา 238 ลําดับที่ 12 )    
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ   หรือวารสารสําหรับที่อ่าน
หนังสือพิมพประจําชุมชนภายในเขตเทศบาล ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  
0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,016,750 บาท

งบบุคลากร รวม 4,985,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,985,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,624,914 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนใหแก่ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขฯ    (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) 
จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,600.-  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตาม
ระเบียบฯ ใหแก่พนักงานผูมีสิทธิไดรับ    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 92,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล   ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย ผูอํานวยการกองสาธารณ-
สุข ฯ  (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ  5,600 บาท หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  (อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ1,500 บาท  
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข   (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 
จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา เดือนละ 1,500 บาท   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 399,276 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจางใหแก่ลูกจางประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจางประจําปของลูกจางประจํา  จํานวน  2 อัตรา   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,527,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด   ที่ปฏิบัติงาน
ในกองสาธารณสุขฯ (จํานวน 26 อัตรา)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 280,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่
ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ (จํานวน 26 อัตรา)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

งบดําเนินงาน รวม 1,970,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 84,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ใหแก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเป็นการเร่งด่วน
นอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าเช่าบาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาล ฯ ผูมีสิทธิไดรับ  
ค่าเช่าบานตามระเบียบและกฎหมายกําหนด   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนใหผูมีสิทธิ
ตามมาตรา   8   แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 
กค 0409.5/ว 257  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าใช้สอย รวม 1,656,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,606,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สื่อสิ่งพิมพต่าง ๆ   ค่าเย็บเล่มหนังสือ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี  
ค่าจางเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท และอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น  ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย   
งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองทองถิ่นตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได             จํานวน     606,000.-บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน 1,000,000.-บาท)      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช
จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณา
จักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
และพนักงานจางในสังกัดเขารับการอบรมสัมมนาต่างๆ และผูที่ได
รับอนุญาตใหเดินทางไปราชการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ  ตามความ
จําเป็น ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น   ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย  
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  และซ่อมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑ
สิ่งก่อสรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ และขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล  ของ
กองสาธารณสุข 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ กระดาษ  ตรายาง  ผงหมึก  กระดาษไข  แฟ้มใส่เอกสาร  น้ําดื่ม 
แผงกันหอง มู่ลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณอื่น ๆ เพื่อใชในการบริหารงาน
ทั่วไป ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นตองจ่ายรายละเอียด  ตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป 
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม  2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟวส  เทปพัน
สายไฟ  หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออ -
เรสเซนต  เบรกเกอร ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย   
งบประมาณรายจ่ายประจําป ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น    
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม  2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกขอมูล  
(แผ่นดิสก) แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ  เทปบันทึกขอมูล แป้น
พิมพ กระดาษต่อเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  
มิถุนายน   2558   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559  ที่ มท 0808.2/ ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561,
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ๆ  ตามรูปแบบ  และการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 ที่ มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทของกองสาธารณสุข ที่ใชในการ  
ติดต่อราชการ        
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ  ทางโทรคมนาคม ค่าใช
จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตของกองสาธารณสุข    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
รายการค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12 กันยายน 
พ.ศ. 2560 , ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 
3 สิงหาคม พ.ศ. 2560      

งบลงทุน รวม 60,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   สําหรับงาน
สํานักงานขนาดจอไม่นอยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆ  
ละ 17,000.- บาท โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑราคากลาง  
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร    ประจําป 
พ.ศ. 2562  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
ไป  ตามหนังสือ ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  
มิถุนายน  2559  ,ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  
มีนาคม 2561 , ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่   24 
มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด  Network  แบบที่  2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
15,000.- บาท โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ประจําป   พ.ศ.  
2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตาม
หนังสือ ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 
2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,
ที่ มท  0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 KVA  
(600 watts) จํานวน 1 เครื่อง ๆ  ละ  5,800.- บาท  โดย
เป็นครุภัณฑตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2562 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม  2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 

ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดหนาจอไม่นอยกว่า19 
นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  2,800.- บาท  โดยเป็นครุภัณฑตาม
เกณฑราคากลาง    และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจําป  พ.ศ.  2562     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559, ที่ มท  0808.2/ว1536  ลงวันที่  19  มีนาคม 2561, ที่ 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง   ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,639,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,049,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 796,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 576,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเช่าทรัพยสิน   ค่าจางดูดลางท่อ
ระบายน้ํา  ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี ค่าจาง
เหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท  ค่าจางสํารวจ
และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวและอื่นๆ ตามความจําเป็นตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําป   ขององคกรปกครองทองถิ่น   ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และ ด่วนที่สุดที่  มท 
0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการคลองสวยน้ําใส   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่า
เช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 158 ลําดับที่ 3)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

โครงการตลาดสดน่าซื้อ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการตลาดสดน่าซื้อ   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร ค่าอาหารวว่าง และเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่า
เช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่างๆตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ  
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตาม  พ.ร.บ. รักษาความ
สะอาดฯ พ.ศ. 2560 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.5/
ว 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561,มท ที่ 0810.5/ว 629 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561,ด่วนที่สุด ที่ มท.0819.3/ว1570 ลงวัน
ที่  17 เมษายน  2562   (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2562 หนาที่ 250 ลําดับที่ 4)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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โครงการฝึกอบรมของผูประกอบการรานอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหารและผู
ประกอบการตลาด

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรม  ของผูประกอบการ
รานอาหารแผงลอย/ผูประกอบการตลาด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
และวิทยากร  ค่าอาหารวว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ
ของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณต่าง  ๆ ค่าเช่าที่พัก  ค่า
อาหาร  ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการเป็นไปตาม   พ.ร.บ. รักษาความสะอาด ฯ 
พ.ศ. 2560  และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท  0810.5/ว  306  
ลงวันที่ 31  มกราคม 2561 , มท ที่  0810.5/ว 629  ลงวันที่ 7 
มีนาคม  2561, ด่วนที่สุด  ที่  มท.0819.3/ว1570  ลงวันที่  17 
เมษายน  2562   (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2562 หนาที่  249  ลําดับที่  2)     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระราชปณิธานถวายแด่ศาสตราจารย   
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  เพื่อจ่าย 
เป็นค่าวัคซีนพิษสุนัขบา  เวชภัณฑ  ค่าตอบแทนกรรมการ และ
วิทยากร  ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุ  อุปกรณต่าง ๆ  ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหาร 
ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ   ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ   ที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทองถิ่น เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดวยค่าใช
จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ  อปท.  พ.ศ.  2562  หนังสือ  
ด่วนที่สุด  ที่  มท   0810.5/ ว  0120   ลงวันที่  12  มกราคม 
2560,ด่วนที่สุด ที่ 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042  ลงวันที่ 10 เมษายน  2561  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หนา   
174 ลําดับที่ 4)     
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสิ่ง
ก่อสรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะเครื่องใชไฟฟ้า  คอมพิวเตอร   อาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองสาธารณสุขฯ    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าวัสดุ รวม 421,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง  ๆ  เช่น   ฟวส   เทปพัน
สายไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต 
เบรกเกอรฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561 , ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ,ที่ มท. 0808.2/ว2061 ลงวันที่  29
 มีนาคม  2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัวต่างๆ เช่น  แปลง ไมกวาด 
ถังขยะ  ผงซักฟอก  ผาปูโตะ  แกวน้ํา  จานรอง  ฯลฯ   เครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงานครัว ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ตามความจําเป็นรายละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ -
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป     ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก 
ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24  
มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2562,ที่ มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนาคม  2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณก่อสรางไมทาสี แปลงทาสี ปูนซีเมนต 
หิน ทราย ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น  ตามความจําเป็น   รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ  ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว1134  ลง
วันที่  9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่  19  มีนาคม 2561,ที่ มท  
0808.2/ว  0444  ลงวันที่  24 มกราคม 2561 , ที่ มท.0808.2/
ว 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562, ที่ มท.0808.2/ว 2061
ลงวันที่  29  มีนาคม  2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอุปกรณเครื่องอะไหล่
ต่าง ๆ แบตเตอรี่ หัวเทียน หมอน้ํารถยนต ยางรถยนตฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น  รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําป  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท   0808.2/
ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน   2559  ที่  มท  0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่   24  มกราคม  2561 , ที่  มท. 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่  1  กุมภาพันธ   2562 , ที่ มท. 0808.2/ว 2061 
ลงวันที่  29 มีนาคม  2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามัน และน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี  และอื่น ๆ ตามความจําเป็น  โดยใชกับยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลอื่นๆของกองสาธารสุขฯ เช่น รถยนตนั่งส่วนกลาง 
เลื่อยยนต เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา เครื่องพ่น หมอกควันฯลฯ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่น  ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป 
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่  9  
มิถุนายน   2558     และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท  
0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561, ที่ มท 0808.2/
ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562,ที่ มท 0808.2/ว  2061 
ลงวันที่   29  มีนาคม 2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได            จํานวน  75,000.-บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  75,000.-บาท)      
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยต่างๆ ตามรูป
แบบการจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําป    ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น    ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว 1134  
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว1248   ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที1่9 มีนาคม 
2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม  2561 ที่  
มท  0808.2/ ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562, ที่ มท.
0808.2/ว2061 ลงวันที่  29  มีนาคม  2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได            จํานวน  75,000.-บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  75,000.-บาท)       

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุการเกษตรต่าง  ๆ  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท   รายรับ - รายจ่าย    งบประมาณรายจ่าย
ประจําป    ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น    ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ 
ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  ที่  มท  0808.2/ 
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ 2562, ที่ มท. 0808.2/ว 2061  ลงวันที่  29 
มีนาคม  2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 
มิถุนายน   2558   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ,ที่ 
มท 0808.2/ ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561, ที่ มท. 
0808.2/ว 0746   ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562 , ที่  มท.
0808.2/ว 2061  ลงวันที่ 29 มีนาคม  2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นส่วนทองถิ่น    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444  ลงวันที่   24  มกราคม  พ.ศ. 2561, ที่  มท. 0808.2/
ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562, ที่  มท. 0808.2/ว 2061  
ลงวันที่  29  มีนาคม  2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป  ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ ว 1134  ลงวันที่   9  
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่   27 
มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561, 
ที่  มท  0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ  2562 ,ที่ 
มท .0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม  2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 832,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดนัดเกษตรกรตําบล
บานสิงห ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได            จํานวน 400,000.-บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 400,000.-บาท)      

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา หองน้ํา ตลาดนัดเกษตรกรตําบล
บานสิงห ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมตลาดนัดเกษตรกรตําบลบานสิงห   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใชจ่าย
เกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตของกองสาธารณสุขฯ (ตลาดนัด
เกษตรกรตําบลบานสิงห)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
รายการค่าสาธารณูปโภค  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 
มท  0810.8/ว 2217  ลงวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ.  2560,
ด่วนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12  กันยายน 
พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529  ลงวันที่  3 
สิงหาคม พ.ศ. 2560      

งบลงทุน รวม 350,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 320,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 9,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเกาอี้นั่งทํางาน  จํานวน  3 ตัว   ตั้งงบประมาณ
ตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่   
27 มิถุนายน  2559, ที่ มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19  
มีนาคม 2561,ที่ มท.0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม  
2561,ที่ มท.0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562, 
ที่ มท.0808.2/ว 2061 ลงวันที่   29  มีนาคม  2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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ค่าจัดซื้อชั้นวางของแบบ 4 ชั้น สองหนา ขนาด 80x100x150 ซ.ม. จํานวน 10 
ชุด

จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อชั้นวางของแบบ 4 ชั้น สองหนาขนาด 80x100x150 
cm จํานวน 10 ชุด  ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม่
มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเป็นไปตามหนังสือ  ที่  มท.
0808.2 ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 , ที่  มท  0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561, ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลง
วันที่  24  มกราคม  2561, ที่  มท  0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2562, ที่ มท.0808.2/ว2061  ลงวันที่  29  มีนาคม  
2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        

ค่าจัดซื้อชั้นวางของแบบ 4 ชั้น หนาเดียว ขนาด 40x100x150 ซ.ม. จํานวน 10 
ชุด

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อชั้นวางของแบบ  4 ชั้น หนาเดี่ยวขนาด 40 x100 x
150 cm จํานวน 10 ชุด  ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น  เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเป็นไป ตามหนังสือ 
ที่ มท. 0808.2/ ว1248  ลงวันที่   27  มิถุนายน  2559 , ที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561, ที่  มท  0808.2/
ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561, ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ  2562 , ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  
29  มีนาคม  2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        

ค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แบบบานเลื่อนกระจก) จํานวน 1 ตู จํานวน 5,500 บาท

 - เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก   จํานวน 1 ตู 
ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดไวบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑตามหนังสือ ที่  มท  0808.2/ว 1536   
ลงวันที่  19  มีนาคม  2561, ที่ มท.0808.2/ว0444  ลงวันที่  
24  มกราคม   2561  ที่  มท  0808.2/ว 0846   ลงวันที่  1 
กุมภาพันธ 2562,ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนาคม  
2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แบบบานเลื่อนทึบ) จํานวน 1 ตู จํานวน 5,500 บาท

 - เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 1 ตู 
ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดไว
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/
ว 1536  ลงวันที่  19 มีนาคม  2561 , ที่ มท. 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม  2561 ที่  มท  0808.2/
ว 0846  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562, ที่ มท 0808.2/
ว2061 ลงวันที่  29 มีนาคม  2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบสองบานเปด  จํานวน 1 ตู จํานวน 11,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบสองบานเปด จํานวน 1  ตู   
ตั้งงบประมาณ  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเป็นไป
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่  19  มีนาคม 
2561, ที่  มท. 0808.2/ว 0444  ลงวันที่   24  มกราคม 
2561 ที่ มท 0808.2/ว0846 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562, 
ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนาคม  2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบสี่ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู จํานวน 7,900 บาท

 - เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบสี่ลิ้นชัก 1 บาน ตั้งงบประมาณ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเป็นไปตามหนังสือ ที่  มท. 
0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท.0808.2/
ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561ที่ มท 0808.2/ ว 0846 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  
29 มีนาคม  2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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ค่าจัดซื้อโตะตัวยูสําหรับประชุม พรอมเกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อโตะตัวยูสําหรับหองประชุมพรอมเกาอี้บุนวม 
จํานวน 20 ตัว ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ     เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน 
2559 , ที่  มท  0808.2/ ว 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  
2561, ที่  มท. 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม  
2561, ที่ มท. 0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  
2562 , ที่  มท  0808.2/ว 2061  ลงวันที่   29  มีนาคม  
2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        

ค่าจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ทํางาน  จํานวน  2  ชุด จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ทํางานจํานวน  2 ชุด ตั้งงบ
ประมาณตามราคาทองถิ่น    เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑเป็นไปตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561, ที่ มท.0808.2/ว 0444  ลงวันที่  
24  มกราคม  2561  ที่ มท 0808.2/ ว 0846  ลงวันที่  1 
กุมภาพันธ  2562 , ที่ มท 0808.2/ ว 2061  ลงวันที่  29 
มีนาคม  2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง   ขนาดใบพัด  16  นิ้ว   จํานวน   
2 ตัว ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนด
ไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ   เป็นไปตามหนังสือ  ที่   มท  
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561,ที่ มท.0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561, ที่ มท.0808.2/ว0746 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ  2562, ที่ มท.0808.2/ว 2061  ลงวันที่   29  
มีนาคม  2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งในอาคาร จํานวน  2  ชุด

จํานวน 46,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร    สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน  2  ชุด จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน 
ตุลาคม   2561   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตาม
หนังสือตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 
2559, ที่ มท  0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561 ที่ 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 , ที่ มท.0808.2/ว 2061 
ลงวันที่ 29  มีนาคม 2562  (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิน
(พ.ศ. 2561-2565 หนา 416 ลําดับที่ 56)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)         

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรแจคเตอร ระดับ XGA   จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 33,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร ระดับ  XGA   ขนาด  
3500   ANSI   ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.  2561 
เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 
2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
ที่ มท. 0808.2/ว0746  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ  2562, ที่ มท.
0808.2/ว2061ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 24,300 บาท

- เพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาดเสนทแยงมุม  
ขนาดไม่นอยกว่า 150 นิ้ว  ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
พ.ศ. 2561 เป็นไป ตามหนังสือ ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2559 , ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่  24 มกราคม พ.ศ. 2561ที่ มท.0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2562,ที่ มท.0808.2/ว2061ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2562     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)          

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ขนาดเครื่องยนต ไม่
นอยกว่า 1.4 แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอยกว่า   30  
ซีซี จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
พ.ศ.  2561  เป็นไปตามหนังสือ ที่  มท  0808.2/ ว 1248  
ลงวันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที่  มท  0808.2/ว1536 
ลงวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2561 , ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่  24  มกราคม พ.ศ.2561 ที่  มท  0808.2/ว 0746  
ลงวันที่  1  กุมภาพันธ   2562 , ที่  มท  0808.2/ว  2061 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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ครุภัณฑอื่น

ค่าจัดซื้อรถเข็นแบบมือจับเดินตาม จํานวน 1 คัน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถเข็นแบบมือจับเดินตาม รถสาลี่  ตั้งงบประมาณ 
ตามราคาทองถิ่น  เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตร
ฐานครุภัณฑ  เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่   24 
มกราคม พ.ศ. 2561 , ที่ มท. 0808.2/ ว  0746  ลงวันที่  1 
กุมภาพันธ 2562 ที่ มท.0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2562      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา   และซ่อมแซมโครงสรางครุภัณฑ
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑอื่นๆ ที่
อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามความ
จําเป็น  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน สิ่งก่อสราง ค่า
ใชจ่ายในการประกอบขึ้นใหม่   ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่ง
ก่อสรางที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เช่น  
อาคารตลาดเกษตรกรตําบลบานสิงห สิ่งก่อสรางต่าง ๆ ฯลฯ  ตาม
ความจําเป็น   ตามรูปแบบการจําแนกประเภท  รายรับ  – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําป  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่  4  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 195 ลําดับที่  29)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่  5  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 
 จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 196 ลําดับที่ 31)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 10 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 216 ลําดับที่  56)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่  6  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกษิฐาธราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 200 ลําดับที่ 36)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)         

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่  8  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 208 ลําดับที่ 46)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่  9 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 212 ลําดับที่  51)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 181 ลําดับที่ 13)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 223 ลําดับที่ 64 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 224 ลําดับที่ 66)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 187 ลําดับที่ 19)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 191 ลําดับที่  24)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 204 ลําดับที่  41)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ป ขึ้นไป 
บานบางกะโด  หมู่ที่ 1 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 179 ลําดับที่ 11 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

วันที่พิมพ : 4/9/2562  11:32:43 หนา : 107/149



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  15 ป ขึ้นไป 
บานสิงห หมู่ที่  8  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ       

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 211 ลําดับที่ 49 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  15 ป ขึ้นไป หมู่ที่ 7
 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. 
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ      
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 207 ลําดับที่  44)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

วันที่พิมพ : 4/9/2562  11:32:43 หนา : 108/149



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  30 ป ขึ้นไป 
บานดอนโพ หมู่ที่ 11 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
      
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 222 ลําดับที่ 62)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

วันที่พิมพ : 4/9/2562  11:32:43 หนา : 109/149



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  30 ป ขึ้นไป 
บานหนองออ หมู่ที่ 3 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 190 ลําดับที่  22)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  30 ป ขึ้นไป หมู่ที่ 4
  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. 
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ      
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 194 ลําดับที่  27)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

วันที่พิมพ : 4/9/2562  11:32:43 หนา : 110/149



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ป ขึ้นไป 
บานสิงห หมู่ที่ 10  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ       

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 219 ลําดับที่ 59)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

วันที่พิมพ : 4/9/2562  11:32:43 หนา : 111/149



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ป ขึ้นไป 
บานสิงห หมู่ที่ 12 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ       

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 227 ลําดับที่  69)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ป ขึ้นไป 
บานสิงห หมู่ที่ 6 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ       
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 203 ลําดับที่ 39)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ป ขึ้นไป 
บานสิงห หมู่ที่ 9 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ       

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 215 ลําดับที่ 54 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป บานสิงห 
หมู่ที่ 5  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่ศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 199 ลําดับที่ 34)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปขึ้นไป
บานบางกะโด หมู่ที่ 2 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 184 ลําดับที่ 16)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม  ป 2563 หมู่ที่ 
8  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 209 ลําดับที่ 47 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 2563 หมู่ที่ 
1 บานบางกะโด ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 177 ลําดับที่ 9)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 2563 หมู่ที่ 
10  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 217 ลําดับที่  57)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 2563 หมู่ที่ 
3 บานหนองออ ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 188 ลําดับที่  20)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)         
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 2563 หมู่ที่ 
4 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 192 ลําดับที่ 25)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 2563 หมู่ที่ 
5 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 197 ลําดับที่  32)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 2563 หมู่ที่ 
6 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 201 ลําดับที่  37)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 2563 หมู่ที่ 
9 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 213 ลําดับที่ 52)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม  ป 2563 หมู่ที่ 
7  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 205 ลําดับที่  42)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตานภัยมะเร็งเตานม  ป 2563 หมู่ที่ 
11 บานดอนโพ ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 220 ลําดับที่ 60 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตานภัยมะเร็งเตานม  ป 2563 หมู่ที่ 
12 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 225 ลําดับที่ 67)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตานภัยมะเร็งเตานม ป  2563 หมู่ที่ 
2 บานบางกะโด ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน  แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12 หมู่บาน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ ว 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่  3 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา 182 ลําดับที่ 14)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,341,106 บาท

งบบุคลากร รวม 3,933,306 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,933,306 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,048,706 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปของพนักงานเทศบาล  จํานวน 6  อัตรา   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่ง 
หัวฝายการโยธา(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ในอัตราเดือน
ละ 1,500  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,684,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่ปฏิบัติงาน
ในกองช่าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 183,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด  ที่ปฏิบัติงานกองช่าง 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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งบดําเนินงาน รวม 2,202,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าเช่าบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาลฯ ผูมีสิทธิ
ไดรับค่าเช่าบานตามระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหผูมีสิทธิ
ตามมาตรา 8  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0408.5/ว 257  ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559) 
แก่บุตรพนักงานเทศบาล 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าใช้สอย รวม 1,340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   สื่อสิ่งพิมพต่าง ๆ  ค่าเย็บหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่ายในการดําเนิน
คดี  ค่าจางเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท  และ
อื่น ๆ  ตามความจําเป็น  ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ  -  รายจ่าย    งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได           จํานวน   300,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน   600,000 บาท)      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา-
จักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจาง  ตามรูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําป   ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑ
สิ่งก่อสรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ  และขนส่งอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ
กองช่าง  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ   เช่น   เครื่องเขียน 
แบบพิมพ กระดาษ ตรายาง ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใส่
เอกสาร  น้ําดื่ม  แผงกันหอง  มู่ลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณอื่น ๆ 
เพื่อใชในการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองจ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ- 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น     และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนมาก  ที่  มท   0808.2/ว 1134   ลงวันที่  9  
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่   27 
มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว7046 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟวส เทปพัน
สายไฟ  หลอดไฟ   สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออ -
เรสเซนต เบรกเกอร ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น   
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว113 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  0808.2/ ว 7046  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัวต่างๆ เช่น แปลง ไมกวาด 
ถังขยะ  ผงซักฟอก   ผาปูโตะ  แกวน้ํา  จานรอง  ฯลฯ  เครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ  - 
รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําป   ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุก่อสราง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณก่อสราง ไมทาสี  แปลงทาสี 
ปูนซีเมนต หิน  ทราย ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
ตามงบประมาณ ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
0808.2/ว1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว  2061  ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2562    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  และอุปกรณเครื่องอะไหล่ 
ต่าง ๆ แบตเตอรี่ หัวเทียน หมอน้ํารถยนต ยางรถยนต  ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป 
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ ว 1248  ลงวันที่   27 
มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 
0808.2/ ว 7046 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน  
น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามันและน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี และอื่น ๆ  ตามความจําเป็น โดยใชกับยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลอื่น ๆ  ของเทศบาล   เช่น   รถยนตนั่งส่วนกลาง 
เลื่อยยนต  เครื่องตัดหญา  เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ   ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป   ขององคกรปก
ครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 7046 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2562    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุการเกษตรต่าง  ๆ  ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน   2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7046 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2562     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึกขอมูล 
(แผ่นดิสก)    แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ   เทปบันทึกขอมูล 
แป้นพิมพ กระดาษต่อเนื่องแบบเลเซอร ฯลฯ  ตลอดจนราย
จ่ายอื่น  ๆ   ตามความจําเป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 
มิถุนายน  2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 7046 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบการจําแนกประเภท 
รายรับ  - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9  
มิถุนายน 2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 
มิถุนายน  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2/ ว 7046 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใฃจ่ายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความจําเป็น   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)
รายการค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 
พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     

งบลงทุน รวม 205,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 185,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก สําหรับเก็บเอกสาร A4 มีสีสัน  จํานวน 1 ตู จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก  สําหรับเก็บ
เอกสาร A4 มีสีสัน จํานวน 1 ตู   ตั้งงบประมาณตามราคา
ทองถิ่น   เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน  2559 , ที่  มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19  
มีนาคม  2561 , ที่  มท  0808.2/ ว  0444  ลงวันที่  24 
มกราคม  2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก สําหรับเก็บเอกสาร A4 มีสีสัน จํานวน 1 ตู จํานวน 1,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 7  ลิ้นชัก  สําหรับเก็บ 
เอกสาร A4 มีสีสัน จํานวน 1 ตู   ตั้งงบประมาณตามราคา
ทองถิ่น     เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตามหนังสือที่  มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27
มิถุนายน  2559 , ที่  มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19 
มีนาคม 2561 , ที่  มท   0808.2/ว  0444  ลงวันที่   24 
มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
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ค่าจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรหนาเหล็ก 3+3 ลิ้นชัก ขนาด 4.5 ฟุต พรอมราง
คียบอรด และกระจกสีดํา โครงสีขาวมุก หนาบานสีสัน จํานวน 2 ตัว

จํานวน 12,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร หนาเหล็ก  3 + 3 
ลิ้นชัก ฃนาด 4.5 ฟุต พรอมรางคียบอรด  และกระจกสีดํา
โครงสีขาวมุกหนาบานสีสัน จํานวน 2 ตัวๆละ 6,200 บาท 
ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไม่มีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 , ที่  มท  0808.2/
ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 , ที่  มท   0808.2/
ว 0444  ลงวันที่   24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
   

ครุภัณฑการเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไมที่ใชระบบน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม  ที่ใชระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิง จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  15,000  บาท   ตั้งงบ
ประมาณตามราคาทองถิ่น  เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19  มีนาคม2561 , ที่ มท 0808.2/ ว 0444  ลงวันที่  24 
มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    

วันที่พิมพ : 4/9/2562  11:32:43 หนา : 129/149



ครุภัณฑสํารวจ

ค่าจัดซื้อกลองวัดมุมอิเล็กทรอนิกสชนิดอ่าน (ระบบอัตโนมัติ) ค่ามุมไดละเอียด 5
 
ฟลิปดา พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด

จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส  ชนิดอ่าน 
(ระบบอัตโนมัติ)   ค่ามุมไดละเอียด  5  ฟลิปดา   พรอมอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 1 ตัว  เป็นเงิน 110,000  บาท ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 ,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561, ที่ มท  0808.2/ ว 0444  ลงวันที่  24 มกราคม 2561
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่นอยกว่า 19 
นิ้ว) จํานวน 1 ชุด

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   สําหรับงาน
ประมวลผล   แบบที่  1   (จอขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 ชุด โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและ    
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร   ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําป 2562ตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559,
ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561,
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 
VA  จํานวน  1  ชุด   โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําป 2562 
ตามหนังสือ  ที่  มท  0808.2 / ว 1248  ลงวันที่    27  
มิถุนายน 2559, ที่ มท 0808.2/ ว 1536  ลงวันที่  19  
มีนาคม  2561,ที่  มท  0808.2/ว 0444  ลงวันที่   24 
มกราคม  2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    

จัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบเอนกประสงค จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตร  แบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 700  บาท 
โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําป 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/
ว 1474  ลงวันที่ 5  เมษายน  2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  และซ่อมแซมทรัพยสินสิ่งก่อสราง 
ค่าใชจ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสรางที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง  เช่น อาคารและสิ่งก่อ
ก่อสรางต่างๆฯลฯตามความจําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 
มิถุนายน 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,266,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,266,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,266,000 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองชลประทาน
12 ซาย (ฝั่งซาย) ช่วงจุดตัดถนนสาย 3526 ถึงซอยสาลี หมู่ที่ 4
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 5,266,000 บาท

- ก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  8.40  เมตร   ยาว 
290  เมตร   หนา 0.15  เมตร    พรอมขยายทางแยกพื้นที่รวมไม่
นอยกว่า  2,848  ตารางเมตร   และวางท่อระบายน้ํา  ขนาดเสนผ่า
ศูนยกลาง1.00 เมตร จํานวน 32 ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลน
กําหนด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 113  ลําดับที่  25)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,987,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,967,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,246,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,026,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการ  ซึ่งเป็นการจางเหมาบริการ
ใหผูรับจางทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง   ซึ่งมิใช่การประกอบดัด
แปลง ต่อเติมครุภัณฑ หรือสิ่งก่อสรางอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง  เช่น  ค่าจางเหมาเก็บขนขยะ ค่าจาง
เหมาฝังกลบขยะ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได           จํานวนเงิน 500,000.- บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวนเงิน 526,000.- บาท)       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการรณรงคคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าจางเหมาบริการค่าจางเหมาทําป้าย  และค่าใชจ่าย
อื่น ๆ  ตามความจําเป็น  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 หนา 160  ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ
สิ่งก่อสรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟ้า คอมพิวเตอร  อาคารสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลของกองสาธารณสุขฯ     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าวัสดุ รวม 721,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัว ต่าง ๆ  เช่น  แปลง  
ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ 
เครื่องมือเครื่องใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอด
จนรายจ่ายอื่น ๆ    ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย     งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น   ด่วนมาก ที่  มท   0808.2/
ว 1134   ลงวันที่  9   มิถุนายน   2558   และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2561, ที่ มท.0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562 ที่  มท.  0808.2/ว 2061 
ลงวันที่  29  มีนาคม  2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได            จํานวน  50,000.-บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  50,000.-บาท)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  และอุปกรณเครื่องอะไหล่
ต่าง ๆ แบตเตอรี่ หัวเทียน  หมอน้ํารถยนต ยางรถยนต ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน   2558   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561,
ที่  มท  0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2561,
มท. 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ  2562ที่  มท.
0808.2/2061  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 540,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามัน และน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี  และอื่นๆ  ตามความจําเป็น โดยใชกับยานพาหนะ  หรือ
เครื่องจักรกลอื่นๆของเทศบาล เช่น รถยนตส่วนกลาง เลื่อยยนต 
เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ําฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆตามความ
จําเป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจําป   ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท  
0808.2/ ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 
1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  ที่  มท  0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่  มท  0808.2/ว 0444  ลง
วันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2561,ที่  มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท.0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได            จํานวนเงิน 200,000.- บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวนเงิน 340,000.- บาท)      

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป 
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9 
มิถุนายน   2558   และ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 
2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2561 ,ที่ 
มท. 0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562 , ที่ มท.
0808.2/ว 2061  ลงวันที่  29  มีนาคม 2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่น ๆ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่าย     งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 ที่ 
มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 
0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2561, ที่  มท.
0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ที่ มท.0808.2/
ว 2061 ลงวันที่  29  มีนาคม  2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง   ตาม
รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณราย
จ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสรางอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มรายไดใหแก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าจางเหมาบริการ
ต่าง ๆ  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 หนา 253 
ลําดับที่ 1)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสิงห จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน   และ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสิงห ค่าตอบแทนกรรมการ
และวิทยากร  ค่าอาหารว่าง   และเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  หรือ
เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าจางเหมาบริการ
ต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ    ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หนา 270     
ลําดับที่  3)     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตําบลบานสิงห จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตําบล
บานสิงห  ค่าตอบแทนกรรมการ  และวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ ของรางวัล  หรือเงินรางวัลค่าวัสดุ
อุปกรณต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหารค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ  
ตลาดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ (ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 -  2565 หนา  270 
ลําดับที่ 1)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่า
ตอบแทน กรรมการ และวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ 
ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหารค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ  ตลาดจนราย
จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ   (ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 -  2565  หนา  244  ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

โครงการพัฒนานักกีฬาและเขาร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการพัฒนานักกีฬา   และเขาร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น   ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหาร   ค่าจางเหมาบริการ
ต่าง ๆ   ตลาดจนรายจ่ายอื่น ๆ   ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา  271
ลําดับที่  4)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ 
สิ่งก่อสราง และทรัพยสินอื่นๆ เช่นครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส่ง  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล  ของ
กองการศึกษา    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ  เช่น   ห่วงยาง  ลูกฟุตบอล 
ตะกรอ ลูกปงปอง ไมแบตมินตัน ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็นรายละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 , ที่ มท 0808.2 ว 1248  ลง
วันที่  27 มิถุนายน  2559 ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19 
มีนาคม 2561และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 
2561       
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบานสิงห จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
บานสิงห    เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาเด็ก   และเยาวชน
เทศบาลตําบลบานสิงห   ตามหนังสือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลบานสิงห ที่ รบ 6/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559  โดยถือ
ปฏิบัติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 3616 
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559   (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.  2561 - 2565 หนา  246 ลําดับที่  7)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 415,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่า
เช่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ  ตลาดจนรายจ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  244 ลําดับที่ 3)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
      

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตลาวเวียงราชบุรี จํานวน 200,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
ลาวเวียงราชบุรี ค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลค่าวัสดุ
อุปกรณต่างๆ ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ 
ตลาดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  244
ลําดับที่ 2) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ "การจัดงานท่องเที่ยวเมืองราชบุรี 
ของดีเมืองโอ่ง" ประจําป 2563

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และการจัดงาน "  ท่องเที่ยวเมืองราชบุรี  ของดีเมืองโอ่ง "  ประจําป
2563 ตามหนังสืออําเภอโพธาราม ที่ รบ 0318/ว 4993 ลงวันที่ 21
 พฤศจิกายน 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561 - 
2565 หนา 246 ลําดับที่ 6)    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,427,135 บาท

งบกลาง รวม 24,427,135 บาท
งบกลาง รวม 24,427,135 บาท
ค่าชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินตนเงินกู  บมจ.กรุงไทยสํานักงานธุรกิจ 
ราชบุรี    โครงการก่อสรางและปรับปรุงอาคาสํานักงานเทศบาล
ตําบลบานสิงห  ตามสัญญาเงินกูฝากประจํา  ลงวันที่ 14 มีนาคม  
2554 โดยกําหนดชําระเงินตน 15 งวด ปลอดหนี้เงินตน  2  ป 
โดยชําระดอกเบี้ยทุกเดือน ตั้งแต่ปที่  3 ถึงปที่ 17 ใหผ่อนชําระ
เงินตนอย่างนอยปละครั้ง   ปละไม่นอยกว่า 1,140,000.- บาท 
(โดยเริ่มจากปงบประมาณ 2558)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 270,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู   บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สํานักงานธุรกิจราชบุรี   โครงการก่อสรางและปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลบานสิงห   ตามสัญญาเงินกูฝากประจํา 
ลงวันที่  14   มีนาคม  2554  โดยกําหนดชําระหนี้เงินตน 15 
งวด ปลอดหนี้เงินตน 2 ปชําระทุกป  โดยเริ่มจากปงบประมาณ 
2558 และมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากที่โอนสิทธิ+1.00% 
ต่อป และชําระดอกเบี้ยทุกเดือน  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 621,610 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม   ในส่วน
ของนายจางและพนักงานจางตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน    เทศบาลจังหวัดราชบุรี 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ขอ 33 และกฎ
กระทรวง     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท  0809.4/ ว 1552  ลงวันที่  3 กรกฎาคม 
2556  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557    รายการเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษา  (เงินเดือนครูและค่าจางประจํา)     
ที่กําหนดใหองคกรปกครองส่วนทองถิ่นสมทบเพิ่มจาก ที่
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรร จํานวน 5% เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2533  แกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม   (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 
2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ส่งเงินสมทบของส่วนราชการ  และหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, ด่วนที่สุด 
ที่  มท  0809.5/ ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม   2557  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนใหแก่ลูกจางแทน
นายจางเมื่อลูกจางประสบอันตราย  หรือเจ็บปวย  หรือถึง
แก่ความตาย  หรือสูญเสีย  เมื่อทํางานใหนายจาง    ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  2537    และพระราช
บัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท  0808.2/ว1003 
ลงวันที่ 13มีนาคม 2562     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
    

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 17,000,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดวยหลักเกณฑการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2552 
แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2562   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกว่าดวยค่าใชจ่ายการสงเคราะหฯ พ.ศ.2560หนังสือ 
ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1234 ลงวันที่  7  มีนาคม  2560,
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน  2560,มท  
ว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อการช่วยเหลือฯ , ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 , ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/
ว 6768   ลงวันที่  29   พฤศจิกายน  2560  ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0810.6/ว 24  ลงวันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2560  (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา  277 ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,350,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ  ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยหลักเกณฑการจ่าย
เงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น   (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.  2559  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดวยค่า
ใชจ่ายการสงเคราะหฯ พ.ศ. 2560 ที่ มท  0808.2/ว 1234  ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560,ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757ลงวันที่ 7
  เมษายน 2560 , มท ว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อการช่วยเหลือฯ , ด่วน
ที่สุด ที่  มท  0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 , ด่วน
ที่สุดที่  มท  0810.7/ว 6768 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  
และด่วนที่สุด ที่ มท  0810.6/ว 24 ลงวันที่  4  มกราคม 2560 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หนา  277      
ลําดับที่  2) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 100,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผูปวยโรคเอดสที่แพทยไดรับรอง   
และทําการวินิจฉัยแลว มีรายไดไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือ
ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวย
การจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548   (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 
2561 - 2565 หนา  278 ลําดับที่  3) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ้น 
เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน   และจําเป็นตอง
แกไขโดยฉับพลันในการป้องกันและบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่นการ
ป้องกันภัย และการแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก  
แผ่นดินถล่ม วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว และอัคคีภัย ฯลฯ   
หรือเหตุที่เกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยอื่นๆ และ
การอนุมัติใหใชเงินสํารองจ่ายใหเป็นอํานาจของผูบริหาร 
เป็นผูพิจารณาเบิกจ่าย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ. 254  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  เช่น 
การบรรเทาสาธารณภัยหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน
ที่เสียหายจากสาธารณภัยเป็นตน      เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อช่วยเหลือฯ 2560/
หนังสือ  ด่วนมาก  มท  0313.4/ ว 667 ลว 12 มีนาคม  
2545/มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2559/
ด่วนที่สุด มท  0808.2/ ว 0684  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ 
2560/ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่  13 มกราคม 
2558/ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว 526  ลงวันที่  8  มีนาคม  
2560/  ด่วนที่สุด   มท   0810.4/ว 1064   ลงวันที่   31 
พฤษภาคม 2560/ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2560/ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว1520 ลงวัน
ที่  2  สิงหาคม  2560 / ด่วนที่สุด  มท  0808.2/ว  2145 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560/ด่วนที่สุด มท.0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2560/ ด่วนที่สุด  มท  0810.5/ 
ว 608 ลงวันที่  5  มีนาคม 2561/ด่วนที่สุด มท 0810.4/
ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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รายจ่ายตามขอผูกพัน

ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับจราจร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดจราจร ในการจัดซื้อ จัดหา
อุปกรณ  เช่น   การทาสีตีเสน   การจัดซื้อแผงกั้น  จัดทําป้าย
สัญญาณไฟจราจรหรือ อุปกรณที่ใชในการควบคุมการสัญจร
และอื่น ๆ  ที่มีลักษณะดังกล่าวตามความจําเป็น   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0303.4/ว 3203  ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2539    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 88,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามขอ
บังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล พ.ศ. 2545 ขอ 16 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดวยรายจ่ายขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.  2555   โดยพิจารณาจากงบ
ประมาณรายรับจริงประจําปที่ผ่านมา  ยกเวน  เงินกูเงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จะตองไม่นอยกว่ารอยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561                                 
                                                     89,786,335.25  บาท
หัก - รายไดจากเงินอุดหนุน               36,659,442.00  บาท
      - เงินกู เงินจ่ายขาดเงินสะสม                    - 
คงเหลือรายรับจริงที่นําไปคํานวณ        53,126,893.25  บาท
คํานวณเงินรอยละ 1/6 เป็นเงิน                   88,544.82  บาท
ฉะนั้นจึงตองจ่าย                     88,800.00  บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในตําบลบานสิงหตาม
แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อ  วันที่  29  มิถุนายน  2553   ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่  
20 สิงหาคม  2553 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ 0303.4/ว 3613 ลงวันที่ 21 มิถุนายน  2559 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2551 - 2565 หนา  256 ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น หรือ
พื้นที่     ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการตั้งงบประมาณ
ของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท  0891.3/ว  2199  ลงวันที่  10 
พฤศจิกายน 2552 โดยสมทบไม่นอยกว่ารอยละ 50 และไม่เกิน
รอยละ 200 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 110,000 บาท

เงินช่วยค่าทําศพ    จํานวน    10,000.00 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยพิเศษ  (ค่าทําศพ)  พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงาน ใหแก่ทายาทของขาราชการส่วน
ทองถิ่นซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ    ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท  0808.5/ ว 1093 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2554 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
 เงินสะเคราะหและจัดสวัสดิการใหกับคนพิการ   จํานวน    100,000.00
 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ   หรือจัดสวัสดิการและผูดอย
โอกาศ ใหแก่ผูพิการที่มีรายไดไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือ
ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองได เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ว่าดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย และ
ผูไรที่พึ่ง พ.ศ.2552ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใช
จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาที่ ของ อปท.พ.ศ.
2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2561 และ
หนังสือ  ที่  มท  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1234  ลงวันที่  7 
มีนาคม    2560 ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2562,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.6/ว  24  ลงวันที่ 4 
มกราคม 2561    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)          
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 1,006,725 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ส่วนทองถิ่น (เทศบาล) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น  พ.ศ. 2500  และ
แกไขเพิ่มเติม  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  โดย
คํานวณตั้งจ่ายในอัตรา รอยละ  2 ของประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปไม่รวมรายรับจากพันธบัตร 
เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนเป็นไป ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  มท 0808.5/ว 3466 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2561,มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่  26 
กรกฎาคม 2561   
ประมาณการรายรับงบประมาณ 2563  90,000,000.00 บาท
หัก รายรับเงินอุดหนุน              40,663,754.00 บาท
คงเหลือรายรับจริง               50,336,246.00 บาท
คํานวณรอยละสองของรายได   1,006,724.92 บาท
ฉะนั้นจึงขอตั้งจ่าย    1,006,725.00 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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