
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานสิงห

อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 94,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 27,237,259 บาท
งบกลาง รวม 27,237,259 บาท

งบกลาง รวม 27,237,259 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,140,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู บมจ.
กรุงไทยสํานักงานธุรกิจราชบุรีโครงการ
กอสราง   และปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบาน
สิงห ตามสัญญาเงินกูฝากประจํา  ลงวันที่ 14  มีนาคม  2554
  โดยกําหนดชําระเงินตน 15 งวด ปลอด
หนี้เงินตน 2 ปี โดยชําระดอกเบี้ยทุก
เดือน  ตั้งแตปีที่ 3 ถึงปีที่ 17 ใหผอน
ชําระเงินตนอยางนอยปีละครั้ง ปีละไม
นอยกวา 1,140,000.-บาท (โดยเริ่ม
จากปีงบประมาณ 2558)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทยสํานัก
งานธุรกิจราชบุรี   โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานสิงห ตามสัญญาเงินกูฝากประจํา ลงวันที่ 14
 มีนาคม 2554 โดยกําหนด ชําระหนี้เงินตน 15 งวด  ปลอดหนี้
เงินตน 2  ปีชําระทุกปี  โดยเริ่มจากปีงบประมาณ 2558 และมี
อัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากที่โอนสิทธิ+1.00% ตอปี และชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 630,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสวนของนาย
จางและพนักงานจาง  ตามความในพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ขอ33 และกฎกระทรวง 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0809.4/ว1552   ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2556 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสําหรับ
การจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและคาจางประจํา)ที่กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบเพิ่มจากที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จัดสรร จํานวน 5% เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2542 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สงเงินสมทบของสวนราชการ  และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557,ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81ลงวันที่ 10กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมสง
เสริม
การปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561     
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนทุนในการจายเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง
เมื่อลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแกความตายหรือ
สูยเสียเมื่อทํางานใหนายจาง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ
. 2537 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 19,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการสงเคราะหฯ พ.ศ. 2560
 หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ
.2560, ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
,หนังสือ มท วาดวยคาใชจายเพื่อการชวยเหลือฯ,ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.  2560, ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4  มกราคม พ.ศ. 2560 (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หนา 277ลําดับที่ 1)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)     
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,360,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ ที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ย
ยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
การสงเคราะห ฯ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 ที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 ที่ มท 0808.2/
ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560, ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว757 ลงวันที่ 
7 เมษายน  2560 , มท  วาดวยคาใช
จายเพื่อการชวยเหลือ ฯ , ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 , ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 6768  ลง
วันที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และดวนที่สุด ที่มท 0810.6
/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 
(ปรากฎตามแผนแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 277 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือผูป่วยโรคเอดสที่แพทยไดรับรองและ
การวินิจฉัยแลวมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอด
ทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู   หรือไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565
 หนา 278 ลําดับที่ 3)  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดเหตุกสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวม เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทัน
ดวนและจําเปนตองแกไข
โดยฉับพลัน ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชนการป้องกันภัยและการ
แกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม วาตภัย ภัย
แลง ภัยหนาว และอัคคีภัยฯลฯ หรือเหตุที่เกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยว
กับสาธารณภัยอื่น ๆ   และการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายใหเปน
อํานาจของผูบริหาร เปนผูพิจารณาเบิกจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543 เชน การ
บรรเทาสาธารณภัย หรือซอมแซมสิ่งสาธารณะประโยชนที่
เสียหายจากสาธารณภัย  เปนตน  เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือ ฯ 2560 
และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่0808.2/ว 1179 
ลงวันที่ 15 เมษายน 2563,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, ที่ มท 0808.2/ว
 0684ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29พฤศจิกายน 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม2561,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562,ดวน
ที่สุด ที่ 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562,ที่ มท
 0810.4/ว1022 
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563,ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 4930 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2563 มท 0808.2/ว
 1095 ลว 28 พ.ค. 2564 และ มท 0808.2/ว3749 ลว 30 มิ.ย
. 64   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับจราจร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดจราจร   ในการจัดซื้อจัดหา
อุปกรณเชน การทาสี
ตีเสน การจัดซื้อแผงกั้น  จัดทําป้ายสัญญาณไฟ
จราจร หรือ อุปกรณที่ใชใน
การควบคุมการสัญจรและอื่นๆที่มีลักษณะดังกลาวตามความจํา
เปน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที0่303.4/
ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 79,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอ
บังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล  พ.ศ. 2545  ขอ 16 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจําปีที่ผานมา ยก
เวน เงินกูเงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  จะ
ตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไม
เกิน 750,000 บาท  
รายรับจริงประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563                        87,100,905.09 
หัก - รายไดจากเงินอุดหนุน
                               39,318,255.00 
     - เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม    -
คงเหลือรายรับจริงที่นําไปคํานวณ     47,782,650.09 
คํานวณเงินรอยละ 1/6 เปนเงิน            79,797.02 
ฉะนั้นจึงตองจาย         79,800.00 
(ตั้งจายจากเงินรายได)    
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เงินสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหกับคนพิการ/ผูดอยโอกาสหรือผู
ยากไร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหกับคนพิการ ผู
ดอยโอกาส  หรือผูยากไรที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือ
ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองได เปนไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการวาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและ
ผูไรที่พึ่ง พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ ของ อปท. พ.ศ. 2560
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือที่ มท
 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว757
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2562,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว6768ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560,หนังสือ
กรมสงเสริมการ 0810.6/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว0935,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.7/ว 1687 ลงวัน
ที่ 26 เมษายน 2562  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,577,259 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น(เทศบาล) ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน ทองถิ่น 
พ.ศ.2500 และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546 ตาม
หนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่นที่ มท 0808.5/31 ลว 21 ต.ค. 63 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรา
รอยละ 3 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําปี ไมรวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและ
เงินอุดหนุนเปนไป ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
งบประมาณมาณการรายรับปี 2565  
                    94,000,000.00 
หัก รายรับเงินอุดหนุน  41,424,715.00 
คงเหลือรายรับจริง  52,575,285.00 
คํานวณรอยละ 3 ของรายได                1,577,258.55 
ฉะนั้นจึงขอตั้งจาย                          1,577,259.00 
(ตั้งจายจากเงินรายได)    

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในตําบลบานสิงห ตามแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานของกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2553  ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0891.4 /ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2553  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ดวนมากที่ 0303.4/ว 3613 ลงวันที่ 21
 มิถุนายน 2559(ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2551-2565 หนา 256 ลําดับที่ 1)    
(ตั้งจายจากเงินรายได)    
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณ
ของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2552โดยสมทบไมนอยกวารอยละ50 และไมเกิน
รอยละ 200 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ
(ตั้งจายจากเงินรายได)    

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชวยพิเศษ(คาทําศพ)  พนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงาน ใหแกทายาทของขาราชการ
สวนทองถิ่นซึ่งถึงแกความตายระหวาง
รับราชการ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว1093 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2554  
(ตั้งจายจากเงินรายได)    
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,067,691 บาท

งบบุคลากร รวม 8,992,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ  28,800
.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน จํานวน 345,600 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2  คนๆ
ละ 15,840.-บาท รวม 12 เดือน จํานวน 380,160 บาทโดย
คํานวณตั้งจายจากเงินรายไดจริงของปีงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้
ไมรวมเงินกูเงินสะสม และ เงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบ
ประมาณ 2563 เทศบาล
มีรายรับจริงทั้งสิ้น 87,100,905.09 บาท
หักเงินอุดหนุน     39,318,255.00 บาท
คงเหลือรายรับจริงเปนเงิน
                        47,782,650.09 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นๆของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจายเงิน คาเบี้ยเลี้ยงประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:07 หนา : 10/161



คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,000.-/ เดือน รวม 12 เดือน จํานวน
72,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของรองนายก 
เทศมนตรี 2 คนๆ
ละ 4,500.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน
จํานวน 108,000 บาท
โดยคํานวณตั้งจายจากเงินรายไดจริงของปีงบประมาณที่แลวมา
ทั้งนี้ไมรวม
เงินกูเงินสะสม และ เงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบ
ประมาณ 2563 เทศบาล
มีรายรับจริงทั้งสิ้น 87,100,905.09 บาท
หักเงินอุดหนุน     39,318,255.00 บาท
คงเหลือรายรับจริงเปนเงิน  
                       47,782,650.09 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นๆของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจายเงิน คาเบี้ยเลี้ยงประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  เดือน
ละ 6,000.-บาท /เดือน รวม 12 เดือน จํานวน 72,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของ
รองนายกเทศมนตรี 2 คนๆ ละ 4,500.-บาท /เดือน รวม 12
 เดือน จํานวน 108,000 บาท
โดยคํานวณตั้งจายจากเงินรายไดจริง
ของปีงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้ไมรวม
เงินกูเงินสะสม และ เงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบ
ประมาณ 2563 เทศบาล
มีรายรับจริงทั้งสิ้น 87,100,905.09 บาทหักเงินอุด
หนุน     39,318,255.00 บาทคงเหลือรายรับจริง เปนเงิน 
                       47,782,650.09 บาทตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นๆ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจานเงิน คาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการของนายก
เทศมนตรีเดือนๆละ 10,080.-บาท/ เดือน รวม 12
 เดือน จํานวน 1 คน จํานวน 120,960 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เดือนๆ ละ 7,200.- บาท /เดือน รวม 12
 เดือน จํานวน 1 คน จํานวน 86,400 บาท 
โดยคํานวณตั้งจายจากเงินรายไดจริง
ของปีงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้ไมรวม
เงินกูเงินสะสม และ เงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบ
ประมาณ 2563 เทศบาล
มีรายรับจริงทั้งสิ้น 87,100,905.09 บาทหักเงินอุด
หนุน     39,318,255.00 บาทคงเหลือรายรับจริง เปนเงิน
                       47,782,650.09 บาทตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นๆของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจานเงิน คาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล 15,840
.- บาท/ เดือนรวม 12 เดือน จํานวน 190,080 บาท
 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 12,960
.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน จํานวน 155,520
บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 คนๆละ 10,080.-บาท รวม  12 เดือน จํานวน 1,209,600
บาท      
โดยคํานวณตั้งจายจากเงินรายไดจริง
ของปีงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้ไมรวม
เงินกูเงินสะสม และ เงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบ
ประมาณ 2563 เทศบาล
มีรายรับจริงทั้งสิ้น 87,100,905.09 บาทหักเงินอุด
หนุน     39,318,255.00 บาทคงเหลือรายรับจริง เปนเงิน
                        47,782,650.09 บาทตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นๆของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายก
เทศมนตรี และการจานเงิน คาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,143,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,410,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของพนักงานเทศบาลสามัญตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน  12  อัตรา  ประกอบดวย   
นักบริหารงานเทศบาล (ระดับกลาง) 2 อัตรา 
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับกลาง) 1 อัตรา 
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับตน) 3 อัตรา   นักทรัพยากรบุคคล 1
 อัตรา  
เจาพนักงานธุรการ  2 อัตรา 
เจาพนักงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา นิติกร 1 อัตรา 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จํานวน  1 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 196,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาลของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูมีสิทธิ์ไดรับ ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนดจํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย 
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)ในอัตราเดือน
ละ 7,000.- บาท  
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 5,600.- บาท 
3.หัวหนาสํานักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง)ในอัตรา
เดือนละ 5,600.- บาท 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ สําหรับพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ
ใหแกพนักงานที่มีสิทธิไดรับและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษของตําแหนงนิติกร(พ.ต.ก.)
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 245,160 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูมีสิทธิ์ที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด  จํานวน  6 อัตรา  ประกอบดวย 
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท     
3. หัวหนาสํานักปลัด(อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง) ในอัตรเดือน
ละ 5,600 บาท4.หัวหนาฝ่ายปกครอง (อํานวยการทองถิ่นระดับ
ตน) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท     
5.หัวหนาฝ่ายอํานวยการ (อํานวยการ
ทองถิ่นระดับตน) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท    
6.หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป(อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท    
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,254,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่
ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 37,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่
ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

งบดําเนินงาน รวม 4,005,611 บาท
ค่าตอบแทน รวม 529,611 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานและลูกจางของเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนฯ 2557ดวนที่สุดที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558   
(ตั้งจายจากเงินรายได)
2. เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินรางวัลใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานใหกับ
เทศบาลตามลําดับชั้นของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.3 /ว 3369 ลงวันที่  9
 พฤศจิกายน  2537 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1364
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2538 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
3. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสอบ
คัดเลือก ตามประกาศ ก.ท.จ.ราชบุรี ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547
 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนการสอบพ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555    
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
4. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคกรสวน
ทองถิ่น จํานวน
300,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน ตอองค
กรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยหรือ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิไดรับ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยประชุมให  แกประธานกรรมการและ
คณะกรรมการสภาเทศบาลแตงตั้งขึ้นโดยไดรับคาเบี้ยประชุมราย
ครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละ 250 บาท สําหรับประธาน
กรรมการของแตละคณะจะ ไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกลาว และที่ปฏิบัติหนาที่ใหกับ
เทศบาลและผูมีสิทธิ
ไดรับ อาทิคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 11,611 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง 
ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเปนการเรงดวน  นอกเวลา
ราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฏหมายกําหนด  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินคาเชาบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาเงินบํารุงการศึกษาและ
เงินคาเลาเรียน ใหผูมีสิทธิตามมาตรา 8  แหงพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพ.ศ.2562(หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0409.5/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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ค่าใช้สอย รวม 2,590,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัด  สิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวนคาเชาบาน)   
คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ
) คารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี คาจางเหมาบริการตางๆ และ
คาลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาต
แหงประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4
/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ คาขนสงตางๆ คาอัดลางขยายภาพ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งหมอแปลงเครื่องวัด  และอุปกรณไฟฟ้า  คาเดิน
สายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า คาธรรมเนียมการปรับปรุง/การ
เพิ่มกําลังไฟฟ้า คาซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณคาติดตั้ง/คา
ธรรมเนียมการติดตั้ง ปรับปรุงระบบโทรศัพท/โทรสาร/อินเตอร
เน็ต พรอมอุปกรณ การปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ คาจัด
ทําป้ายรณรงคประชาสัมพันธ  ป้ายเขตพื้นที่ ฯลฯ ตลอดจนราย
จายอื่นๆ ตามความ
จําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรั-รายจายตามงบประมาณของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 1,663,935 บาท)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 136,065 บาท)       
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 210,000 บาท

1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000
 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง
รวมทั้งคาบริการ   และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรองเพื่อเปน คารับรองในการตอนรับบุคคล   หรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยตั้งจายไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงในปีที่ลวงมาโดยไมรวม
รายรับจากพันธบัตร เงินกู  เงินผูที่มีอุทิศให  เงิน
อุดหนุน เงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
  0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
2. คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ และคาบริการอื่น ๆ
 ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นคณะกรรมการ
หรือ คณะอนุกรรมการ  และการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชุมรวม
กับหนวยงานอื่นๆเชน รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ การประชุมอื่น ๆ
 และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม และที่ไดรับการแตง
ตั้งตามกฎหมายและระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
3. คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และการจัดงานวันสําคัญของ
ชาติ จํานวน 170,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จํานวน 70,000 บาท 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาฯ 2559 (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 229 ลําดับที่ 1)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จบรมราชินีนาถ จํานวน 70,000 บาท
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
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การจัดงาน การแขงขันกีฬาฯ 2559  (ปรากฎตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 229 ลําดับที่ 1)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  
- คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ  เชนวันจักรีวันปิยมหา
ราช วันรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 วันสําคัญของทางราชการ
ตางๆ ตามหนัง
สือสั่งการของทางราชการ  จํานวน 30,000 บาทปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาฯ2559 (ปรากฎ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 229 ลําดับที่ 1)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
จัดทําแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม คาของขวัญของ รางวัล
หรือเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ 
คาจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจนราย
จายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ เปนไปตามหนังสือกรม 
 สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว1045 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว4335ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หนา 287 ลําดับที่ 14)    
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาใชจายตามโครงการตางๆ ตามนโยบายของอําเภอ,จังหวัด,สวน
ราชการและกระทรวง

จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการตางๆ ตามโนบายของ
อําเภอ,จังหวัด,สวนราช
การ และกระทรวง คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
วัสดุอุปกรณตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ 
ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แกไขถึงฉบับที่ 13
 พ.ศ.2552 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565
 หนา 285 ลําดับที่ 11) (ตั้งจายจากเงินรายได )  
     

คาใชจายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายใน โครงการอบรมกฎหมายเบื้องตน
สําหรับประชาชน คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
  คาจางเหมาบริการตาง ๆ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ เปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ 2561-2565
หนา 258 ลําดับที่ 2) (ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

-   เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา และเพื่อจายเปนคา
ใช จายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามความ
จําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนของ คณะผู
บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงาน
จาง
ในสังกัด  เขารับการอบรมสัมมนาตางๆ  และผูที่ไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ  ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตามความ
จําเปน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 และเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่
แกไข
เพิ่มเติม   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาใชจายในการอบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมและสัมมนาบุคลากรของ
เทศบาล ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พรอม
พนักงาน เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565
 หนา 284 ลําดับที่ 8)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาใชจายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและตาง
ประเทศ
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจาง
ประจําและ
พนักงานจาง

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใน
ประเทศ และ
ตางประเทศของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางในการประชุม/ 
ฝึกอบรมสัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง และผูเกี่ยวของเปน คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คายาน
พาหนะ คาที่พัก 
คาเชาสถานที่คาของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หนา 283 ลําดับที่ 7)   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาใชจายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายก
เทศมนตรี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบลบาน
สิงห เปนไปตามระเบียบ คคก.วาดวยการเลือกตั้งฯ 2564 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 3675 ลว 6 ก.ค.61 (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา 282 ลําดับที่ 4)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง
ทรัพยสินอื่น ๆ ของเทศบาล เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ เครื่องใชไฟฟ้า คอมพิวเตอร อาคารสถานที่ที่อยูในความ
ดูแลของสํานักงานเทศบาล และอื่นๆตามความจําเปน ฯลฯ  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจายจากเงินรายได)    

ค่าวัสดุ รวม 353,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง ผงหมึกกระดาษไข แฟ้มใสเอกสารน้ํา
ดื่ม แผงกั้นหอง มูลี่ฯลฯ วัสดุอุปกรณ และอื่น ๆ  เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไปตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จํา
เปนตองจายรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้ออุปกรณไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ฟิวส เทป
พันสาย หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต เบรกเกอร ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจําเปน
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก  ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ถังขยะ ฯลฯ
 เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนเกี่ยวกับ
งานบานงานครัว ตลอดจนรายจายอื่น ๆ 
ตามความจําเปนรายละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณกอสรางไมทาสี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนตหิน ทรายฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ  ตามความจําเปน
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย ตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและ
อุปกรณเครื่องอะไหลตางๆเชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัว
เทียน หมอน้ํารถยนต  ยางรถยนต ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ
ตามความจําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
ของรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย ตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
เบนซิน  ซุบเปอร น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น กรองน้ํามัน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจาระบี เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตลอดจน
รายจายอื่นๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตามบัญชี จําแนก
ประเภท รายรับ-รายจาย ตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย  เชน  แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ สาย
ยาง หลอดแกว เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ  ตลอดจนรายจาย
อื่นๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
รับ- รายจาย ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท.0808.2
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปีก และสัตว
น้ํา ฯลฯ  ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น
ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรขอมูลขาว
สาร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟิลม การลาง
ฟิลม อัด ขยายรูป ฟิวเจอรบอรด เมนโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบ
บันทึกภาพ เสียงหรือภาพ ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆตามความ
จําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือ
กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท.0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  
เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (แผนดิสก) แผนกรองแสง หมึก
พิมพ เทปบันทึกขอมูล แป้นพิมพ กระดาษตอเนื่อง แบบเลเซอรฯ
ลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท รายรับ - รายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 533,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าอาคาร
สํานักงานเทศบาล ระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ และ
อื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลและอื่น ๆ ฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12
 กันยายน พ.ศ.2560,
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ
. 2562  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสํานักงานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชใน
การติดตอราชการและประสานงานกับทางราชการอื่น ๆ ฯลฯเปน
ไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลา
คม พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12
 กันยายน พ.ศ.2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2009 ลงวันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบริการไปรษณีย จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข  
คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร 
คาไปรษณียบัตร และคาลงทะเบียนจดหมายและพัสดุตางๆ ที่ใช
สําหรับการติดตอราชการของเทศบาล  เปนไปตามหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ดวนที่
สุด 
ที่มท0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน
พ.ศ.2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม พ.ศ.2562(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 41,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคา
สื่อสารอื่นๆ ตามความความจําเปน เปน
ไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคมพ.ศ. 2560,
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560
,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน กระจก
พรอมฐาน จํานวน 2 ตูๆละ 5,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคา
ทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ 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 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  
พ.ศ. 2561     
(ตั้งจายจากเงินรายได)    
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตามรูปแบบการ
จําแนก ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564     
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิ่งกอสรางคาใชจายใน
การประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางที่
อยูในความดูแลของสํานักปลัด สิ่งกอสรางตางๆฯลฯ ตามความจํา
เปนตามความจําเปน ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ- ราย
จาย งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,057,900 บาท
งบบุคลากร รวม 905,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 905,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 671,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของพนักงานเทศบาลสามัญ    ตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด จํานวน  2  อัตรา  ประกอบดวย นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน 
2 อัตรา  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 234,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่
ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินคาเชาบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําปรับปรุงแผนพัฒนาทอง
ถิ่นคาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
เครื่องดื่มคาของขวัญของรางวัล  หรือเงินรางวัล  คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
การดําเนินโครงการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2562  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1921ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561–2565 หนา 286 ลําดับที่ 13)     
(ตั้งจายจากเงินรายได)    
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คาใชจายในโครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปีของเทศบาล เปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาจาง
เหมาบริการตางๆ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1332ลงวันที่ 28
 มีนาคม2562 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 หนา 286 ลําดับที่ 13 )  
(ตั้งจายจากเงินรายได)    

งานบริหารงานคลัง รวม 4,731,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,011,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,011,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,655,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาลสามัญตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน  9  อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 60,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาลตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนดจํานวน  1  อัตรา  ประกอบดวย ผูอํานวยการ
กองคลัง(นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) ในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม  คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ สําหรับพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆตามระเบียบฯ
ใหแกพนักงานที่มี สิทธิไดรับ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 92,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูมีสิทธิ์ที่ไดรับตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนดจํานวน 3 อัตราประกอบดวย     
1. ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท   
2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
3. หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,116,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่
ปฏิบัติงานในกองคลัง    
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่
ปฏิบัติงานในกองคลัง  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 690,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,500 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเปนการ
เรงดวน นอกเวลา ราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฏหมาย
กําหนด   
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินคาเชาบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 58,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินบํารุงการศึกษาและ
เงินคาเลาเรียน ใหผูมีสิทธิตามมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523(หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค.0409.5/
ว 223 ฉบับลงวันที่ 19 ก.ค. 2547) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
โฆษณาและเผยแพรหรือสิ่งพิมพตางๆ) คารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใชจายในการดําเนินคดี คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ สื่อประชาสัมพันธตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้าระบบ
ประปา โทรศัพทฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ตามความจําเปน
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ- รายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา และเพื่อจายเปนคา
ใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในสวนของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางพนักงานจาง  ในสังกัดเขารับการอบรมสัมมนา
ตาง ๆ  และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ  ตลอด
จนรายจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  ตวามความจําเปน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง
ทรัพยสินอื่น ๆ ของเทศบาล เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะเครื่องใชไฟฟ้า  คอมพิวเตอร  ที่อยูในความดูแลของกอง
คลังและอื่น ๆตามความจําเปนฯลฯ และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559    
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง ผงหมึกกระดาษไข แฟ้มใสเอกสาร  น้ํา
ดื่ม แผงกั้นหอง มูลี่ฯลฯ วัสดุอุปกรณ และอื่นๆเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนรายจายอื่น ๆ  ที่จํา
เปนตองจายรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จายตามงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ถัง
ขยะผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรองฯลฯ เครื่องมือเครื่องใช
ที่จําเปนเกี่ยวกับงานบานงานครัว ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตาม
ความจําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จาย ตามงบประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 , ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 , ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2561มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
 และ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและอุปกรณเครื่องอะไหล
ตางๆเชน ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  หัวเทียน  หมอน้ํา
รถยนต ยางรถยนตฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ  ตามความจําเปน
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย ตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุดกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน ซุบเปอร น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น กรองน้ํามันและน้ํามัน
เครื่องน้ํามันจาระบี  เครื่องตัดหญา  เครื่องสูบน้ําฯลฯ ตลอดจน
รายจายอื่นๆตามความจําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย ตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248ลงวันที่  27
 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรขอมูลขาว
สาร เชน กระดาษเขียน  โปสเตอร พูกันและสี ฟิลม การลาง
ฟิลม อัด ขยายรูป ฟิวเจอรบอรด เมนโมรี่การด ฟิลมสไลด  แถบ
บันทึกภาพเสียง  หรือภาพฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆตามความ
จําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตาม
งบประมาณขององคปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (แผนดิสก) แผนกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึก
ขอมูล แป้นพิมพ กระดาษตอเนื่อง แบบเลเซอร  ฯลฯ ตลอดจน
รายจายอื่น ๆ ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
การ รวมในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ
บริหารจัดการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี คาตอบแทนกรรมการและวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
อุปกรณตางๆคาเชาที่พัก คาอาหาร คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 และ
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลว.24 มิ.ย.2559
, ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 295 ลําดับที่ 26)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 374,300 บาท
งบบุคลากร รวม 374,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 374,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 374,300 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของพนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 1 อัตรา คือ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,436,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,636,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,636,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,056,400 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี    ของ   พนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด จํานวน 5 อัตราประกอบดวย หัวหนาฝ่าย
ป้องกันฯ(อํานวยการทองถิ่นระดับตน) เจาพนักงานป้องกันฯ
ปฏิบัติงาน 3 อัตรา  นักจัดการงานเทศกิจ (ปก/ชก) 1 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ สําหรับพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสูรบ และ
เงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ สําหรับพนนักงานเทศบาล ตาม
หนังสือสํานักงาน ที่ กท 0809.3/ว 91 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การใหพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูมีสิทธิที่ไดรับตามระเบียบ   และ
กฎหมายกําหนด จํานวน 1 อัตรา ประกอบดวย 1.หัวหนาฝ่าย
ป้องกันฯ (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท      
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,373,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่
ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ตั้งจายจากเงิน
รายได)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 183,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 2,483,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกเทศบาล อาทิ คาตอบแทน อปพร. ที่ปฏิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งครั้งคราว หรือกรรมการอื่น ๆ และผู
มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด   
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก พนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเปน
การ
เรงดวน นอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฏหมาย
กําหนด  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินคาเชาบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 29,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินบํารุงการศึกษาและ
เงินคาเลาเรียน ใหผูมีสิทธิตามมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 (หนัง
สือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ฉบับลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 2559) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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ค่าใช้สอย รวม 1,675,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,125,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา 
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวนคาเชาบาน)คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศนโรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี คา
จางเหมาบริการตางๆ จัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ คา
ขนสงตางๆ คาอัดลางขยายภาพ  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งหมอ
แปลงเครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้า คาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟ้าคาธรรมเนียมการปรับปรุง/การเพิ่มกําลังไฟฟ้า  คาซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณคาติดตั้ง/คาธรรมเนียมการติดตั้ง ปรับ
ปรุงระบบโทรศัพท/โทรสาร/อินเตอรเน็ตพรอมอุปกรณ การปรับ
ปรุงระบบประปาและอุปกรณคาจัดทําป้ายรณรงคประชา
สัมพันธ ป้ายเขตพื้นที่ ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจํา
เปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจายตาม
งบประมาณของ อปท. และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา และเพื่อจายเปนคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คายานพาหนะ   คาเชาที่
พัก   คาบริการจอดรถ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณ
ของ อปท. ในสวนของพนักงานเทศบาล  ลูกจางพนักงานจาง ใน
สังกัดเขารับการอบรมสัมมนาตาง ๆ และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางไปราชการ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตามความ
จําเปน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท  0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม  2556 เปนไป
ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาใชจายในโครงการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติด คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ
ของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาเชาที่พัก คา
อาหาร  คาจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ  ที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการ เปนไปหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4
 ธันวาคม 2564  ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2561 และที่ มท 0816.3ว 1331 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม 2563(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565หนา 265 ลําดับที่ 16)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

คาใชจายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของ
ขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเชาที่
พัก คาอาหาร คาจางเหมา บริการตางๆตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่
จําเปนในการดําเนินโครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจาใชจายในการจัดงานการจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ
. 2559(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 264  ลําดับที่ 12) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาใชจายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน   
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเชาที่พัก  คา
อาหาร  คาจางเหมาบริการตางๆตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนใน
การดําเนินโครงการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 4024 ลว.28 
ธ.ค.63 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
 694 ลงวันที่ 2เมษายน 2564 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 262 ลําดับที่ 6)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

คาใชจายในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประ
จําอปท. คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของขวัญของรางวัล หรือ
เงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเชา
ที่พัก คาอาหาร คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0229/ว 7367  ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562และที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว0440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4    หนา 17ลําดับที่ 1)    
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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คาใชจายในโครงการฝึกอบรมเสริมสรางศักยภาพของ อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมเสริมสรางศักยภาพ
ของอาสาสมัคร อปพร.ฯ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลคาวัสดุอุปกรณ
ตางๆคาเชาที่พัก คาอาหาร คาจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจน
รายจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ เปนไปตามระเบียน
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557(ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 261   ลําดับที่ 3) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมสงเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คาตอบ
แทนวิทยากรคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาเชาที่พัก คาอาหารคาจาง
เหมาบริการตางๆ ตลอด
จนราย จายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ เปนไปตาม
ระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–
2565 หนา 261 ลําดับที่ 4)      
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอ
สราง ทรัพยสินอื่น ๆ ของเทศบาล เชน ครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑยานพาหนะเครื่องใชไฟฟ้า  คอมพิวเตอร  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลของสํานักงานเทศบาลและอื่น ๆ  ตาม
ความจําเปน ฯลฯ และตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

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

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใสเอกสาร 
น้ําดื่ม แผงกั้นหอง มูลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณและอื่นๆ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนรายจายอื่น ๆ
ที่จําเปนตองจายรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท รายรับ - รายจาย  ตาม
งบประมาณ  ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้ออุปกรณไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ฟิวส เทป
พันสาย หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต เบรกเกอร ฯลฯตลอดจนรายจายอื่น ๆ ตามความจําเปน
รายละเอียดตามบัญชีจําแนก ประเภทรายรับ - รายจาย ตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท.0808.2/ว 1095ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกว
น้ํา จานรอง ถังขยะ ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนเกี่ยวกับ
งานบานงานครัว  ตลอดจนรายจายอื่น ๆตามความจําเปน ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564    
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณกอสรางไมทาสี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต หิน ทรายฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆตามความจําเปนราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  ตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและ
อุปกรณเครื่องอะไหลตางๆเชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัว
เทียน  หมอน้ํารถยนต  ยางรถยนตฯลฯตลอดจนรายจาย
อื่นๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน ซุบเปอร น้ํา
มันดีเซล  น้ํามันหลอลื่น  กรองน้ํามัน
และน้ํามันเครื่อง  น้ํามันจาระบี เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ําฯลฯ
  ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ตามความ จําเปนรายละเอียด  ตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย  เชน  แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ สาย
ยาง หลอดแกว เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ ตลอดจนรายจาย
อื่น ๆ  ตามความจําเปนรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย ตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช และสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปีกและ
สัตวน้ํา ฯลฯ  ตลอดจนรายจายอื่นๆ  ตามความจําเปนราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นและตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว.28 พ.ค.64
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ขอมูลขาว
สาร  เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟิลม การลาง
ฟิลม อัด ขยายรูปฟิวเจอรบอรด  เมนโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบ
บันทึกภาพเสียงหรือภาพ ฯลฯ  ตลอดจนรายจายอื่น  ๆ  ตาม
ความ
จําเปน  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตาม
งบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  
ที่ มท.0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา เข็มขัด  หมวก ผาผูก
คอ เครื่องหมายยศ และสังกัด เครื่องแตงกายชุด
ฝึกโขน ละครฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ 
ตามความจําเปนรายละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายตามงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564    
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (แผนดิสก)แผนกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึกขอมูล แป้น
พิมพ กระดาษตอเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
 ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
  ตลอดจนราย
จายอื่น ๆ ตามความจําเปน  รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ําไฟฟ้า  สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแกส  หัววาลเปิด  ปิดแกส ฯลฯ
 ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 146,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานศูนยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ศูนยหัตถกรรมบานกําแพงเหนือ)และ
อื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาคาน้ําบาดาลและอื่นๆ ฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 , ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12
 กันยายน พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสํานักงานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชใน
การติดตอราช
การและประสานงานกับทางราชการอื่น ๆ ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 
2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,600 บาท

- เพื่อจายเปน คาธรรมเนียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ ตามความความจําเปนเปนไป
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลา
คม พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
(ตั้งจายจากเงินรายได)    

งบลงทุน รวม 316,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 266,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตูๆละ 5,900 บาท โดยเปนครุภัณฑตาม
คุณลักษณะและตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ   
(ตั้งจายจากเงินรายได)   

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค  ขนาด 8  นิ้ว จํานวน 
2   เครื่อง

จํานวน 193,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบทอพญานาค ขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต
ดีเซล 4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 96,800.- บาท ขนาดทอ
สูบมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 8 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 6
 เมตร พรอมอุปกรณประกอบ โดยเปนครุภัณฑตามคุณลักษณะ
และตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ และตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หนา 24 ลําดับที่ 3)
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท โดยเปนครุภัณฑ
ตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตามรูปแบบการ
จําแนก ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท.และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 30,000 บาท)     
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท)     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิ่งกอสรางคาใชจายใน
การประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางที่
อยูในความดูแล ของงานป้องกันฯ  สิ่งกอสรางตางๆ ฯลฯ ตาม
ความจําเปนตามตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย  งบประมาณของ อปท.และตามหนังสือ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว.28 พ.ค.2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 524,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเชาที่
พัก คาอาหาร 
คาจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ เปนไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หนา 260  ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

งบลงทุน รวม 474,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 474,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด CCTV  ชนิดเครือขายแบบมุมมอง คงที่
สําหรับ
ติดตั้งรักษาความปลอดภัยทั่วไป ภายในหมูที่ 1 - หมูที่ 5  ต.บาน
สิงห

จํานวน 474,000 บาท

-    เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการติดตั้งกลองวงจรปิด CCTV 
ชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ภายใน หมูที่ 1 - หมูที่ 5  จํานวน 10 ชุด พรอมอุปกรณจุด
เก็บขอมูลเชื่อม
ตอเครือขายและสัญญาณ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3  หนา 11  ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 58/161



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,584,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,812,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,812,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,176,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 100,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา(อํานวย
การทองถิ่นระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600
 บาท  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล เงินเพิ่ม
พิเศษเพื่อ
การสูรบ และเงินเพิ่มอื่นๆตามระเบียบฯ สําหรับ พนักงาน
เทศบาล ตามหนังสือสํานักงาน ที่ กท 0809.3/ว 91 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การใหพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 76,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 2 อัตราประกอบดวย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการ
ทองถิ่นระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท หัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา  (อํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 405,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางที่
ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่ปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางที่ไดรับตาม
ระเบียบ  และกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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งบดําเนินงาน รวม 767,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเปน
การเรงดวน นอกเวลาราชการ ตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมาย
กําหนด และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ฯ ผูมีสิทธิได
รับคาเชาบาน  ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินบํารุงการศึกษาและ
เงินคาเลาเรียน ใหผูมีสิทธิตามมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0409.5/
ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับวารสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาเย็บหนังสือ คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม  คาใชจายในการดําเนิน
คดี  คาจางเหมาบริการคาติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท และ
อื่น ๆ ตามความจําเปนตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
ประเภท รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี  ของ
องคกรปกครองทองถิ่น  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา  และเพื่อจายเปนคา
ใชจาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง   และพนักงานจางในสังกัดเขารับการอบรม
สัมมนาตางๆและผูที่ไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ ตลอดจนรายจาย
อื่น ๆ ตามความจําเปนตามรูปแบบการจําแนกประเภท ราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 50,000
บาท) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน
50,000 บาท     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑสิ่งกอ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เชน  ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะและขนสง อาคาร สถานที่ที่อยูในความดูแลของกองการ
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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ค่าวัสดุ รวม 184,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ 
เชน เครื่องเขียน แบบพิมพกระดาษ ตรายาง ผงหมึก กระดาษ
ไข แฟ้มใสเอกสาร 
น้ําดื่ม แผงกั้นหอง มูลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ
อื่นๆเพื่อใชในการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จํา
เปนตองจาย  รายละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ- ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปี ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรก
เกอร ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจําเปนรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่  มท  0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด ถังขยะ
ผงซักฟอก 
ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรองฯลฯ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนเกี่ยวกับ
งานบานงานครัวตลอดจนรายจายอื่น ๆ  ตามความจําเปน
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปี  ขององคกรปกครอง  สวนทอง
ถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและอุปกรณเครื่องอะไหล
ตางๆ แบตเตอรี่ 
หัวเทียน หมอน้ํารถยนต  ยางรถยนต 
ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ตามความ
จําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณ
รายจายประจําปี ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น กรองน้ํามัน และน้ํามัน
เครื่อง  น้ํามันจารบี และอื่นๆ ตามความจําเปนโดยใชกับยาน
พาหนะ หรือเครื่องจักรกลอื่นๆ ของเทศบาล เชน รถยนตนั่งสวน
กลาง  เลื่อยยนต เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตลอดจนราย
จายอื่น ๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจาย งบประมาณ รายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ
  เชนกระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟิลม การลางฟิลม 
อัดขยายรูป ฟิวเจอรบอรด แมมโมรีการดฟิลมสไลด แถบบันทึก
ภาพหรือเสียงฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจําเปน
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล(แผนดิสก)แผนกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึกขอมูล แป้น
พิมพ กระดาษตอเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
 ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ตามความจําเปนรายละเอียด ตาม
บัญชี จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

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

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของกองการศึกษา และอาคารสถาน
ที่ ที่อยูในความรับผิดชอบ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 80,000 บาท) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท)    
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท (ที่ใชในการติดตอราชการ) ของ
กองการศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการตาง ๆ ทางโทรคมนาคม  และคาใชจาย
เกี่ยวกับระบบ
อินเทอรเน็ต  ของกองการศึกษา ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่องราคา
เครื่องละ 5,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่อง จาก
ไมมีกําหนด ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,392,750 บาท
งบบุคลากร รวม 3,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,159,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,286,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานครูเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ตาม  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
,หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 37,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยฐานะสําหรับพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564,หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,673,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่ปฏิบัติงาน
ในกองการศึกษา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564,หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23
 กรกฎาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 673,000บาท)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,000,000 บาท)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่
ปฏิบัติงานใน กองการศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 100,000บาท)      
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 62,000 บาท)     
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งบดําเนินงาน รวม 6,982,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนแกบุตรพนักงาน
ครู ใหผูมีสิทธิตามมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0409.5/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559,หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

ค่าใช้สอย รวม 4,074,250 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,888,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคารับวารสาร  สื่อพิมพ
ตางๆ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียม คาใชจายในการดําเนินคดี 
คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า ประปาโทรศัพทและอื่นๆ ตาม
ความ จําเปน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามรูป
แบบและการจําแนกประเภท  รายรับ - รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 1,000,000 บาท) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 888,000 บาท)      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับ
ประเทศ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันความเปนเลิศทาง
วิชาการ ระดับภาคกลางและระดับประเทศ เปนคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่อง ดื่ม คาของขวัญของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนรายจายอื่น ๆที่
จําเปนในการดําเนินโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนา
ที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565 หนา 232 ลําดับที่ 6)(ตั้งจายจากเงินรายได)     

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

จํานวน 425,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลบานสิงห ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา235 ลําดับที่ 9)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา คาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (คาหนังสือ อุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 282,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน คากิจกรรมการพัฒนาผูเรียน และคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบาน
สิงห ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา235 ลําดับ
ที่ 9)  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(คาอาหาร
กลางวัน)

จํานวน 1,286,250 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน และคาใชจายอื่นๆตามความจํา
เปนสําหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดเทศบาล  ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/
ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หนา235 ลําดับที่ 9)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสังกัดเทศบาลตําบล
บานสิงห   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 235 ลําดับที่ 9) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 73,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565 หนา 296 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ สิ่งกอ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ ยาน
พาหนะและขนสง อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลของกองการ
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)          
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ค่าวัสดุ รวม 2,432,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ  กระดาษ ตรายาง 
ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใสเอกสาร น้ําดื่ม แผงกันหอง มูลี่ ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณอื่นๆเพื่อใชในการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนราย
จายอื่นๆที่จําเปนตองจาย รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟหลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต เบรกเกอรฯลฯตลอดจนรายจายอื่นๆตามความจําเปน ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,287,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปลงไม
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา  จานรอง อาหาร
เสริม (นม) ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใช ที่
จําเปนเกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอด
จนรายจายอื่นๆตามความจําเปนรายละเอียดบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน  60,000.- บาท)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  2,227,000.-  บาท)      

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณกอสราง ไมทาสี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต หิน ทราย ฯลฯ  ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ตามความจํา
เปน รายละเอียดตาม บัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย ตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตาง ๆ สําหรับใช
งานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี  ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตางๆสําหรับใชงานในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณราย
รับ - รายจาย  ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรเชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล (แผน - ดิสกแผนกรองแสง  หมึกพิมพ  เทปบันทึก
ขอมูล แป้นพิมพ กระดาษตอเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเล
เซอรฯลฯ ตลอด
จนรายจายอื่นๆตามความจําเปนตามบัญชีจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 446,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 361,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลและอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลและอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  คาเชาอุปกรณ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับ
ทางดานโทรคมนาคมของกองการศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว เปน
เงิน 3,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม 2564 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนกําแพงใต) 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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คาจัดซื้อชั้นวางรองเทา แบบมีลอเลื่อน จํานวน 2 ชุด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางรองเทา แบบมีลอ
เลื่อน ขนาด 25x120x90 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด ราคาชุด
ละ 5,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคา
ทองถิ่น เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองออ)
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัวเปน
เงิน7,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม 2564 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนกําแพงใต)
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีด
หมึก  พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)จํานวน 1
 เครื่อง เปนเงิน 7,500 บาท ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองออ)
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,223,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,223,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต 
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี
สากล ประเภทวงโยธวาทิต ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ที่ ศธ.04128.173/341 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 หนา 12  ลําดับที่ 1)  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        
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อุดหนุนโครงการจัดหาครูผูสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
วัดหนองออ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดหาครูผูสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองออ  ตามหนังสือโรงเรียน
วัดหนองออ ที่ ศธ. 04128.147/130 ลงวันที่ 9
 พฤศจิกายน 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่  14
 สิงหาคม 2563 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 แกไข ครั้งที่ 4
หนา 5 ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

อุดหนุนโครงการจางครูสอนใหครบชั้นเรียน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจางครูผูสอนใหครบชั้นเรียน
ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที่ศธ.04128.099/215 ลงวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 241 ลําดับที่ 19)
(ตั้งจายจากเงินรายได)        
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อุดหนุนโครงการจางครูสอนใหตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
จางครูสอนใหตรงวิชาเอกและสาระ
การเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ตามหนังสือโรงเรียนชุมชน 
วัดกําแพงใต ที่ ศธ 04128.006/46 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 และ
ระเบียบมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 
หนา 243 ลําดับที่ 23) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต จํานวน 545,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน วัดกําแพงใต ตามหนังสือโรงเรียน
ชุมชนวัดกําแพงใต  ที่ ศธ 04128.006/46 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2563  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนา ทองถิ่นทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 239 ลําดับ
ที่ 15)  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางกะโด จํานวน 671,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบาง
กะโดตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที่ ศธ. 04128.099/216
 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 238 ลําดับที่ 13) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองออ จํานวน 629,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
หนองออตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองออ ที่ศธ.04128.147/130
 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่  14
 สิงหาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-
2565 หนา 239 ลําดับที่ 14) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโพธาราม จํานวน 1,877,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม 
ที่ ศธ.04128.173/349 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750 ลงวันที1่4 สิงหาคม 2563,หนัง
สือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561 - 2565 หนา 238 ลําดับที่ 12)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

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

- เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพหรือวารสารสําหรับที่อานหนังสือ
พิมพประจําชุมชนภายในเขตเทศบาล  ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,770,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,428,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,428,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,075,900 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 3  อัตรา  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 60,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
กลาง)  จํานวน 1 อัตรา  ในเดือนละ 5,600 บาท   
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
สําหรับ พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ 
ใหแกพนักงานผูมีสิทธิไดรับ   
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 76,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 2 อัตราประกอบดวย  ผูอํานวยการกองสาธารณ
สุข ฯ (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน  1 อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ  5,600 บาท  หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป(อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 1,500 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 194,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด   ที่ปฏิบัติงาน
ในกอง สาธารณสุขฯ (จํานวน 2 อัตรา)
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับ  ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงาน ใน
กองสาธารณสุขฯ (จํานวน 2 อัตรา)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

งบดําเนินงาน รวม 294,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 114,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ฯ ผูมีสิทธิได
รับ  คาเชาบานตามระเบียบและกฎหมายกําหนด   
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาลฯผูมีสิทธิไดรับตามระเบีนบและกฎหมายกําหนด  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาเย็บเลม
หนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม คาใชจายในการ
ดําเนินคดี  คาจางเหมาบริการคาติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท และอื่น ๆ ตาม
ความจําเปน  ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองทองถิ่น  ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา  และเพื่อจายเปนคา
ใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คายานพาหนะ  คาเชาที่
พัก  
คาบริการจอดรถ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆฯลฯของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางในสังกัดเขารับ
การอบรมสัมมนาตาง ๆ และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจําเปน ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ ฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสิ่งกอ
สรางและทรัพยสินอื่น ๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ และขนสง อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลของกอง
สาธารณสุข 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆเชน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ  ตรายาง ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใสเอกสาร น้ํา
ดื่ม แผงกันหอง มูลี่ฯลฯ วัสดุอุปกรณอื่นๆ เพื่อใชในการบริหาร
งานทั่วไป ตลอดจนราย
จายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจาย  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต เบรกเกอรฯลฯ ตลอดรายจายอื่นๆตามความจําเปนราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (แผนดิสก) แผนกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึก
ขอมูล แป้นพิมพ กระดาษตอเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเล
เซอรฯลฯตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564    
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

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

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของกองสาธารณสุข ที่ใชในการ
ติดตอราชการ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการตาง ๆ  ทางโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยว
กับระบบอินเตอรเน็ตของ  กองสาธารณสุข เปนไป  ตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ
.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12
 กันยายน พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560    
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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งบลงทุน รวม 47,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 21,400 บาท

-   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1
 เครื่อง ทําลายครั้งละ 
10 แผน โดยเปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับ
เดือนธันวาคม  2563  ตามหนังสือสํานัก งบประมาณ ที่ นร
 0731.1/ว31  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2563 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

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

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600 watts) จํานวน 1  เครื่องๆละ 5,800
.-บาท โดยเปนครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ วันที่ 12พฤษภาคม 256
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปี  ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 6,242,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,647,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,647,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 551,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 4  อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 1 อัตรา ประกอบดวย 
หัวหนาฝ่ายบริการสาธารณสุข (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 972,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ(จํานวน 10
 อัตรา)(ตั้งจายจากเงินรายได)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับ   ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงาน ใน
กองสาธารณสุขฯ (จํานวน 10 อัตรา)
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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งบดําเนินงาน รวม 4,041,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป  ใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ผูปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตําบลบาน
สิงห ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0819.2/ว2318  ลงวัน
ที่ 21 เมษายน 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 29,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก พนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจําและพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเปน
การนอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ฯ ผูมีสิทธิได
รับ คาเชาบานตามระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาลฯผูมีสิทธิไดรับตามระเบีนบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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ค่าใช้สอย รวม 2,592,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,372,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาเย็บหนังสือ คา
โฆษณาและเผยแพร คาเชาทรัพยสิน คาจางดูดลางทอระบาย
น้ํา คาธรรมเนียม คาใชจายในการดําเนินคดี คาจางเหมาบริการ
คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจาง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง โทรศัพท คาจางสํารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว และอื่นๆ ตามความจําเปนตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภท รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 1,000,000 บาท)  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 1,372,000.-บาท)      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อจายเปน
คาตอบแทนกรรมการและวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
 คาเชาที่พัก  คาอาหาร คาจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจนราย
จายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทอง 
(พ.ศ.2561-2565)หนา 158 ลําดับที่ 3)
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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โครงการตลาดสดนาซื้อ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการตลาดสดนาซื้อ เพื่อจายเปนคา
ตอบแทนกรรมการและวิทยากร คาอาหารววาง และเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาเชา
ที่พัก  คาอาหาร คาจางเหมาบริการตาง ๆ ตลอดจนรายจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดฯ พ.ศ.2560 และตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 306 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561, มท ที่ 0810.5/ว 629 ลง
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561, ดวนที่สุด ที่ มท.0819.3/ว1570  
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 -2565 หนาที่ 250 ลําดับที่ 4) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

โครงการฝึกอบรมของผูประกอบการรานอาหาร แผงลอยจําหนาย
อาหารและผูประกอบการตลาด

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมของผูประกอบการ
รานอาหารแผงลอย/ผูประกอบการตลาด  เพื่อจายเปน
คาตอบแทนกรรมการและวิทยากร  คา
อาหารววางและเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัลรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆคาเชาที่พัก คาอาหาร คาจาง
เหมาบริการตางๆ ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
เปนไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ 
พ.ศ.2560 และตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่  31  มกราคม พ.ศ. 2561,มท
 ที่ 0810.5/
ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561,
ดวนที่สุดที่ มท.0819.3/ว1570 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2562(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 -2565 หนา
ที่ 249 ลําดับที่ 2)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี  เพื่อจายเปนคาวัคซีนพิษสุนัขบา เวชภัณฑ คาตอบแทน
กรรมการและวิทยากร คาอาหารววางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
คาวัสดุอุปกรณตางๆคาเชาที่พัก คาอาหาร คาจางเหมาบริการ
ตางๆตลอด
จนรายจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ อปท.พ.ศ
. 2562 หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0810.5/
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560,ดวนที่
สุด ที่ 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  
พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 174  ลําดับที่ 4) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสิ่งกอ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ   เครื่องใชไฟฟ้า  คอมพิวเตอร   อาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลของ
กองสาธารณสุขฯ  
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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ค่าวัสดุ รวม 421,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต เบรกเกอรฯลฯ ตลอดจนรายจาย
อื่น ๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ตางๆเชน แปลง ไม
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรองฯลฯ  เครื่อง
มือเครื่องใชที่จําเปนเกี่ยวกับงานบานงานครัว ตลอดจนรายจาย
อื่นๆตามความจําเปนรายละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภท ราย
รับ- รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณกอสรางไมทาสี แปลงทาสี ปูน
ซีเมนตหิน ทรายฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่น ตามความจําเปน ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจายตามงบ
ประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  และอุปกรณเครื่องอะไหล
ตาง ๆ  แบตเตอรี่ 
หัวเทียน หมอน้ํารถยนต ยางรถยนตฯลฯ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆ ตามความจําเปน  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตาม  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม  2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น กรองน้ํามัน และน้ํามันเครื่อง
น้ํามันจารบี และอื่นๆ ตามความ
จําเปนโดยใชกับยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลอื่นๆ ของกองสา
ธารสุขฯ เชน รถยนตนั่งสวนกลาง  เลื่อยยนต  เครื่องตัด
หญา เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆ ตามความ
จําเปน  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปี ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 50,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท)      
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตางๆตามรูป
แบบการจําแนกประเภท รายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 50,000 บาท) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท)      

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาวัสดุการเกษตรตางๆตามรูปแบบการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28
พฤษภาคม  2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท รายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น   ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095
    ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงๆ ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆตามรูปแบบการจําแนกประเภท ราย
รับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

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

- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าตลาดนัดเกษตรกรตําบลบาน
สิงห ฯลฯ  เปนไป
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560,
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560,ดวนที่สุดที่ 
มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560    
(ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 200,000.-บาท)     
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 600,000.-บาท)        
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปา หองน้ํา ตลาดนัดเกษตรกรตําบลบาน
สิงห ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12กันยายน พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
(ตั้งจายจากเงินรายได)        

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตลาด
นัดเกษตรกรตําบลบานสิงห เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12กันยายน พ.ศ. 2560,ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการตาง ๆ ทางโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยว
กับระบบอินเตอรเน็ตของ  กองสาธารณสุข ฯ  (ตลาดนัด
เกษตรกรตําบลบานสิงห)  เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคมพ.ศ. 2560,ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846ลงวันที่ 12กันยายน พ.ศ. 2560,ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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งบลงทุน รวม 313,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 143,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 44,400 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน โดยเปนครุภัณฑตามบัญชีราคา
มาตรฐาน  ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ตามหนังสือสํานัก
งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว31 ลงวันที่  22  ธันวาคม  2563
(ตั้งจจายจากอุดหนุนทั่วไป)      

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเรือไฟเบอร  จํานวน 1  ลํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเรือไฟเบอรจํานวน 1 ลํา ตั้งงบประมาณตามเกณฑ
ราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563
(ตั้งจจายจากเงินรายได)     

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกลองวงจรปิดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภาย
ในอาคาร  
จํานวน  4 ตัว

จํานวน 64,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปิดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่ สําหรับ
ติดตั้งในอาคารจํานวน 4  ตัว ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองวงจรปิด ฉบับเดือน
กุมภาพันธ 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนไป
ตามหนังสือ ที่ มท0808.2/1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
 , ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่  19 มีนาคม2561 , ที่ มท
 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อรถเข็นมือจับแบบคนเดินตาม (รถเข็น 3 ลอ) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถเข็นมือจับแบบคนเดินตาม (รถเข็น 3
 ลอ) จํานวน 1 คัน ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่นเนื่องจําไมมี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563(ตั้งจาย
จากเงินรายได)     

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมโครงสรางครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลง เชน เครื่อง
จักรกลยานพาหนะ และซอมแซมครุภัณฑอื่นๆ ที่อยูในความ
ดูแล ของกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอมตามความจําเปน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 170,000 บาท
คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการ พรอมการกอสราง หรือภายหลังการกอสราง

- คาติดตั้งระบบน้ําประปาภายในตลาดนัดเกษตรกรตําบลบานสิงห จํานวน 150,000 บาท

 - คาติดตั้งระบบน้ําประปาภายในตลาดนัดเกษตรกรตําบล บาน
สิงห
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินสิ่งกอสราง คา
ใชจายในการประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่ง
กอสราง ที่อยูในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  เชน  อาคารตลาดเกษตรกรตําบลบานสิงห สิ่งกอสราง
ตาง ๆ ฯลฯ  ตามความจําเปน  ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภท รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมูที่ 10 ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 216 ลําดับที่ 46)  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่  12  ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 224 ลําดับที่ 66)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 105/161



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่  6  ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแดสมเด็จพระกษิฐาธราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 200 ลําดับที่ 36)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่  8  ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 208 ลําดับที่ 46)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่  9 ตําบลบานสิงห  
อําเภโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 212 ลําดับที่ 51)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 1  ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 181 ลําดับที่ 13)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 109/161



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 11 ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 223 ลําดับที่ 64)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 110/161



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 2  ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 187 ลําดับที่ 19)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 111/161



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 3 ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 191ลําดับที่ 24)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 112/161



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 4 ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 195 ลําดับที่ 29)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 113/161



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 5 ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 196 ลําดับที่ 31)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 114/161



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 7 ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 204 ลําดับที่ 41)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 115/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชน อายุ 30 ปี 
ขึ้นไป 
บานบางกะโด  หมูที่ 1 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแดศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 179 ลําดับที่ 11)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:08 หนา : 116/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ  15 ปี 
ขึ้นไป 
บานสิงห หมูที่  8  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวาย
แดศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 211 ลําดับที่ 49)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 117/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ  15 ปี 
ขึ้นไป หมูที่ 7 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   
ถวายแดศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 207 ลําดับที่ 44)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 118/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ  30 ปี 
ขึ้นไป 
บานดอนโพ หมูที่ 11 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแดศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ       
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 222 ลําดับที่ 62)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 119/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ  30 ปี 
ขึ้นไป 
บานหนองออ หมูที่ 3 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวาย
แดศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 190 ลําดับที่ 22)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 120/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ  30 ปี 
ขึ้นไป 
หมูที่ 4 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 194 ลําดับที่ 27)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 121/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้น
ไป 
บานสิงห หมูที่ 10  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวาย
แดศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 219 ลําดับที่ 59)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 122/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้น
ไป 
บานสิงห หมูที่ 12 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวาย
แดศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 227 ลําดับที่ 69)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 123/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้น
ไป 
บานสิงห หมูที่ 6 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวายแดศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 203 ลําดับที่ 39)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 124/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้น
ไป 
บานสิงห หมูที่ 9 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวาย
แดศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 215 ลําดับที่ 54)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 125/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น
ไป บานสิงห หมูที่ 5  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี  ถวายแดศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 199 ลําดับที่ 34)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 126/161



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุมประชาชนอายุ 30 ปีขึ้น
ไป
บานบางกะโด หมูที่ 2 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแดศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 184 ลําดับที่ 16)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 127/161



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม  หมู
ที่ 12 
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 225 ลําดับที่ 67)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 128/161



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม ปี 
หมูที่ 1 
บานบางกะโด ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 177 ลําดับที่ 9)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 129/161



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู
ที่ 10  
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 217 ลําดับที่ 57)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 130/161



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู
ที่ 11 
บานดอนโพ ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 220 ลําดับที่ 60)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 131/161



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู
ที่ 2 
บานบางกะโด ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 182 ลําดับที่ 14)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 132/161



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู
ที่ 3 
บานหนองออ ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 188 ลําดับที่ 20)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู
ที่ 4 
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 192 ลําดับที่ 25)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู
ที่ 5 
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 197 ลําดับที่ 32)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู
ที่ 6 
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 201 ลําดับที่ 37)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู
ที่ 8  
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 209 ลําดับที่ 47)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู
ที่ 9 
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 213 ลําดับที่ 52)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม  หมู
ที่ 7  
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทาง  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน/ชุมชน แหงละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมูบาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559,ดวนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายนพ.ศ
.2560 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 22564 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 205 ลําดับที่ 42)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,282,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,134,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,134,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 189,900 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 1  อัตรา  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 432,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําปีของลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา   
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,360,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  ที่ปฏิบัติงาน
ในกอง สาธารณสุขฯ (จํานวน 14 อัตรา)(ตั้งจายจากเงินรายได)    
  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 151,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับ  ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขฯ (จํานวน 14  อัตรา)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 2,127,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 136,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเปนการเรง
ดวนนอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาลฯผูมีสิทธิไดรับตามระเบีนบและกฎหมายกําหนด  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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ค่าใช้สอย รวม 1,214,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 994,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ซึ่งเปนการจางเหมาบริการใหผู
รับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลงตอ
เติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง เชน คาจางเหมาเก็บขนขยะ คาจางเหมา
ฝังกลบขยะ
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการคาจางเหมาทําป้าย และคาใชจาย
อื่นๆ ตามความจําเปน (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 160 ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑสิ่งกอ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ เครื่องใชไฟฟ้า คอมพิวเตอร  อาคารสถานที่ที่อยูในความ
ดูแลของกองสาธารณสุขฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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ค่าวัสดุ รวม 771,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆเชน แปลงไมกวาด ถัง
ขยะ ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ เครื่องมือเครื่อง
ใชที่จําเปนเกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอดจนรายจายอื่นๆ ตาม
ความจําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 และตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนา
คม 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/ว2061  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562 
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและอุปกรณเครื่องอะไหล
ตางๆ แบตเตอรี่ 
หัวเทียน หมอน้ํารถยนต ยางรถยนต
ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆตามความ
จําเปน  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคมพ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561, มท.0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1  กุมภาพันธ 2562 ที่ มท.0808.2/2061  ลงวันที่ 29
 มีนาคม  2562 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซลน้ํามันหลอลื่น กรองน้ํามัน และน้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี และอื่นๆ ตามความจําเปน โดยใชกับยาน
พาหนะ หรือเครื่องจักรกลอื่นๆ ของเทศบาล เชนรถยนตสวน
กลาง  เลื่อยยนต  เครื่องตัดหญา  เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตลอดจน
รายจายอื่นๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณรายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว1095ลงวันที่  28
 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 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/ว0444 ลงวัน
ที่  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561,ที่ มท.0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่มท.0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562    
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาวัสดุเครื่องแตงกายตาง ๆ ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ- รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
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/ว0444 ลงวันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2561,ที่ มท
.0808.2/
ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท.0808.2/ว2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาวัสดุอื่นๆ ตามรูปแบบการจําแนกประเภท ราย
รับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตาม
หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุดที่ 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 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2561,ที่ มท.0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ที่ มท.0808.2/ว2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562   
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท     0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564     
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 848,000 บาท

งบบุคลากร รวม 626,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 626,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 410,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของพนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 1 อัตรา ประกอบดวย นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 194,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่
ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานใน
สํานักปลัดเทศบาล(ตั้งจายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 222,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินคาเชาบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด
(ตั้งจายจากเงินรายได)     

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเปนคา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร และเครื่องดื่ม คา
ของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาจาง
เหมาบริการตางๆ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560,หนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/2145ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560,ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560,ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561(ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 253 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน
เทศบาลตําบลบานสิงห

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตําบลบานสิงห เปน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
การดําเนินโครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาล พ.ศ.2564 (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
(เพิ่มเติมฉบับที่ 4) หนา 18 ลําดับที1่
(ตั้งจายจากเงินรายได)     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,645,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,595,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,495,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบาน
สิงห

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนใน
เขต เทศบาลตําบลบานสิงห คาตอบ
แทนกรรมการและวิทยากร คาอาหาร
วาง   และเครื่องดื่มคาของขวัญ หรือ
เงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆคาเชา
ที่พัก คาจางเหมาบริการตางๆ ตลอด
จนรายจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561- 2565 หนา 270 ลําดับที่ 3)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)         
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โครงการคายเยาวชนเทศบาลตําบลบานสิงห จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการคายเยาวชนเทศบาลตําบล
บานสิงห คาตอบแทนกรรมการ  และวิทยากร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลคาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ คาเชาที่พัก  คาอาหารคาจางเหมาบริการตาง ๆ  ตลาดจน
รายจายอื่น ๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561(ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 270 ลําดับที่ 1) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)       

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติคาตอบ
แทนกรรมการ และวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเชาที่
พัก คาอาหารคาจางเหมาบริการตาง ๆตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 244 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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โครงการพัฒนานักกีฬาและเขารวมการแขงขันกับหนวยงานอื่น จํานวน 45,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
พัฒนานักกีฬา และเขารวมการแขงขัน
กับหนวยงานอื่น คาตอบแทนกรรมการ 
และวิทยากร คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเชาที่
พัก คาอาหาร  คาจางเหมาบริการตางๆ ตลาดจนรายจายอื่นๆ ที่
จําเปนในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา271 ลําดับที่ 4)
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ สิ่ง
กอสรางและทรัพยสินอื่นๆ เชนครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะและขนสง อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลของกองการ
ศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตาง ๆเชน  หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ตะกรอ ลูกปิงปองไมแบตมินตันฯลฯ ตลอดจนรายจาย
อื่น ๆ   ตามความจําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี  ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบานสิงห จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลบานสิงห เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนเทศบาลตําบลบานสิงห ตามหนังสือ  สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลบานสิงห ที่ สดย.ทต.บส.4/2564 ลงวันที่ 17
 มีนาคม 2564 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 246 ลําดับที่ 7)(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)          
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง คา
ตอบแทนกรรมการ และวิทยากร  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลคาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
เชาที่พัก คาอาหาร คาจางเหมาบริการตาง ๆ ตลาดจนรายจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 244 ลําดับที่ 3)  
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตลาวเวียงราชบุรี จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตลาว
เวียงราชบุรี คาตอบแทนกรรมการ และวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของขวัญ
ของรางวัล    หรือเงินรางวัลคาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ คาเชาที่พัก คาอาหาร 
คาจางเหมาบริการตางๆ ตลาดจนราย
จายอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 244 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,765,300 บาท

งบบุคลากร รวม 4,239,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,239,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,322,100 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา   
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 17,100 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง หัว
ฝ่าย การโยธา (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)  ในอัตราเดือน
ละ  1,500 บาท  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,729,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่ปฏิบัติงาน
ในกองชาง 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 171,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่
ปฏิบัติงาน กองชาง 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      
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งบดําเนินงาน รวม 1,506,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลฯ ผูมีสิทธิได
รับคาเชาบานตามระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียนใหผูมีสิทธิตามมาตรา 8 แหง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2562(หนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 
27  ลงวันที่  16  มกราคม 2561) 
แกบุตรพนักงานเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินรายได)       

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆคาเย็บหนังสือคา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมคาใชจายในการดําเนินคดี คา
จางเหมาบริการคาติดตั้งไฟฟ้าประปาโทรศัพท และอื่นๆ ตาม
ความจําเปนตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จาย  งบประมาณ รายจายประจําปีขององคกรปกครองทอง
ถิ่น  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
(ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 100,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท)      

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 154/161



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยงคาเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียนและ
อื่นๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  ตามรูปแบบการ
การจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ
สิ่ง กอสรางและทรัพยสินอื่นๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ  และขนสงอาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลของกอง
ชาง  
(ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 150,000 บาท)    
(ตั้งจายจากงเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 150,000)      
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ค่าวัสดุ รวม 880,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ  กระดาษ ตรายาง 
ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใสเอกสาร น้ําดื่ม แผงกันหอง มูลี่ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณอื่นๆ เพื่อใชในการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนราย
จายอื่นๆที่จําเปนตองจาย รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี  ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม  2564      
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าขาหลอดฟลูออเรส
เซนต  เบรกเกอร  ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจําเปน
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจายงบประมาณ
ราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวนเงิน 200,000 บาท     
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท)      

วันที่พิมพ : 14/9/2564  14:23:09 หนา : 156/161



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปลง ไม
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ผาปูโตะ  แกวน้ํา  จานรอง  ฯลฯ
  เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนเกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอดจน
รายจายอื่นๆ ตามความจําเปนรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564    
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณกอสรางไมทาสี แปลงทาสี ปูน
ซีเมนต หิน ทรายฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่น ตามความจําเปน ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  ตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและอุปกรณเครื่องอะไหล
ตางๆ แบตเตอรี่ 
หัวเทียน หมอน้ํารถยนต ยางรถยนต
ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความ
จําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น กรองน้ํามันและน้ํามันเครื่อง
น้ํามันจารบี และอื่นๆตามความ 
จําเปน โดยใชกับยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลอื่นๆ ของ
เทศบาล เชน รถยนตนั่งสวนกลาง เลื่อยยนต เครื่องตัด
หญา เครื่องสูบน้ําฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ตามความจํา
เปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 100,000 บาท)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท)        

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปน  คาวัสดุการเกษตรตาง ๆ  ตามรูปแบบการจําแนก 
ประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (แผนดิสก) แผน
กรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึกขอมูล 
แป้นพิมพ กระดาษตอเนื่องแบบเลเซอร ฯลฯ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆ ตามความจําเปน รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)        
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่น ๆ ตามความจําเปน  
(ตั้งจายจากเงินรายได)      

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินสิ่งกอสราง คา
ใชจายในการประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งกอสรางที่อยูใน ความดูแลของกองชาง เชน อาคาร
และสิ่งกอสรางตางๆ
ฯลฯ  ตามความจําเปน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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งานก่อสร้าง รวม 2,400,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,400,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมหล็กพรอมรางระบายน้ํา ซอย
บานสิงห 
ซอย 2 เชื่อมตอถนนเลียบคลองชลประทาน 12 ซาย หมูที่ 5

จํานวน 1,135,000 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ําขนาดกวาง
รวม 4.60  เมตร ยาว 184 เมตร พรอมขยายหูชางและทางแยก
โดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตรวมไมนอยกวา 781  ตารางเมตร และ
รางระบายน้ําแบบรางยูยาวรวม 172 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนดพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หนา 8 ลําดับที่ 4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา ซอย
ทับเณร 
หมูที่ 2

จํานวน 1,120,000 บาท

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ําขนาด
กวาง รวม 4.60 เมตร  ยาว 175  เมตร พรอมขยายหูชางและทาง
แยกโดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตรวมไมนอยกวา 741 ตาราง
เมตร และรางระบายน้ําแบบราง
ยูยาวรวม 177  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนดพรอม
ป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้ายเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หนา 7 ลําดับที่ 1 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.แบบรางยู ชวงซอย    
บานอาจารยยุพิน รัตนมุง ถึงบานนางละออ คําอาจ หมูที่ 4

จํานวน 145,000 บาท

- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.แบบรางยูกวางรวม 0.60
 เมตร ยาว 40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนดพรอม
ป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย เปน
ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หนา 8 ลําดับที่ 3(ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    
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