
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์

อําเภอ โพธาราม   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 87,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 15,253,760 บาท
งบบุคลากร รวม 10,055,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,373,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 604,800 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี    เดือนละ  
28,800.-บาท/เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 288,000.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2  
คน ๆ ละ 15,840.-บาท   จํานวน    316,800.00  บาท 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          
       

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 150,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก
เทศมนตรี  เดือนละ 6,000.-/ เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 60,000.00
  บาท  
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของรองนายก
เทศมนตรี  2 คนๆละ  4,500.- บาท /เดือน รวม 10
 เดือน จํานวน 90,000.00 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 150,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  เดือน
ละ 6,000.-/ เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 60,000.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี  2 
คนๆละ  4,500.- บาท /เดือน รวม 10  เดือน จํานวน 90,000.00 บาท 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 172,800 บาท

         - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการของนายก
เทศมนตรีเดือนๆละ 10,080.-บาท/ เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 1 คน
จํานวนเงิน  100,800.- บาท     
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของทีปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนๆ ละ 7,200.- บาท /เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 1 คน  จํานวน
72,000.-บาท      
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,296,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 
15,840.- บาท/เดือนรวม 10 เดือน จํานวน 158,400.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 
12,960.-บาท/เดือน รวม 10 เดือนจํานวน 129,600.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 
คนๆ ละ 10,080.-บาท รวม 10 เดือน จํานวน1,008,000.00 บาท 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(โดยคํานวณตังจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้วมา
ทังนีไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบ
ประมาณ  2560  เทศบาลมีรายรับจริง ทังสิน 85,526,544.14 
บาท  หักเงินอุดหนุน  36,214,552  บาท   คงเหลือรายรับจริง
เป็นเงิน 49,311,992.14 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนๆ
ของนายกเทศมนตรี รองนายเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาลรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี  
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเงินค่าเบียเลียงประชุมกรรม
การสภาเทศบาล พ.ศ. 2554       
          

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,681,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,175,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ของพนักงานเทศบาลสามัญ   ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน  15  อัตรา  ประกอบด้วย 1 นักบริหารงาน
เทศบาล  (ระดับกลาง) 2 อัตรา  นักบริหารงานทัวไป (ระดับกลาง)  1
  อัตรา  นักบริหารงานทัวไป (ระดับต้น) 3 อัตรา เจ้าหน้าทีทะเบียนและ
บัตร 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  2  อัตรา  นิติกร 1
 อัตรา  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรานักทรัพยากรบุคคล 1
 อัตรา  เจ้าพนักงานธุรการ 2  อัตรา เจ้าพนักงานทะเบียน จํานวน 1
 อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 229,500 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ 
และ  กฎหมายกําหนดจํานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 1.ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000.-  บาท  
2.รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง)ในอัตราเดือน
ละ 5,600.-บาท 3.หัวหน้าสํานักปลัด(อํานวยการท้องถินระดับกลาง) 
ในอัตราเดือนละ 5,600.-บาท     
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิม ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตาม
คุณวุฒิ สําหรับพนักงานเทศบาล   และเงินเพิมอืน ๆ ตามระเบียบ ฯ ให้แก่
พนักงานทีมีสิทธิได้รับและเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของ
ตําแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 282,960 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและผู้มีสิทธิทีได้รับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด  จํานวน  6 อัตรา  ประกอบด้วย    
    1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท      
    2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท    
    3. หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท      
    4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท      
    5.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ(อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท     
    6.หัวหน้าฝ่ายธุรการ (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท     
    7. นิติกร  (นิติกรชํานาญการ)  จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 198,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา   และเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปีของลูกจ้างประจําทีได้รับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด  จํานวน 1 อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,710,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีได้รับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที
ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 86,400 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปทีได้รับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนดทีปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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งบดําเนินงาน รวม 4,383,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 356,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
   1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000.00 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557 และหนังสือ ด่วนทีสุด ที 0809.2/ว 138 ลงวันที 30
ธันวาคม 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  
  
    2. เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีตํารวจ จํานวน10,000.00 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าทีตํารวจทีปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาลตามลําดับชันของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.3 /ว 3369 ลงวันที  9 พฤศจิกายน  2537 และหนังสือ
กระทรวง มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 1364 ลงวันที 24
 เมษายน 2538 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  
  
    3 . ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5,000.00 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสอบ
คัดเลือก ตามประกาศ ก.ท.จ.ราชบุรี  ลงวันที  22 กรกฎาคม 2547 
และตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การสอบ พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2555    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
   
    4 . ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรส่วน
ท้องถิน จํานวน 25,000.00 บาท    
     - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยหรือคณะกรรมการอืนๆทีมีสิทธิได้รับ หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)  ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ออกคําสังให้ปฏิบัติงาน
ในศูนย์หรือหรือนอกทีตังศูนย์ อปพร. เป็นต้น
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมให้แก่ประธานกรรมการและคณะ
กรรมการสภาเทศบาลแต่งตังขึนโดย  ได้รับค่าเบียประชุมรายครังเฉพาะ
ครัง    ทีมาประชุมครังละ 250 บาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละ
คณะจะได้รับเบียประชุมเพิมขึนอีกครังหนึงในสีของอัตราเบียประชุม ดัง
กล่าว    และทีปฏิบัติหน้าทีให้กับเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับ อาทิคณะ
กรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง    ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติราชการเป็นการเร่งด่วน  
นอกเวลาราชการตามอัตราทีระเบียบและกฏหมายกําหนด  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 256,800 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับ
เงินค่าเช่าบ้านตามอัตราทีระเบียบและกฎหมายกําหนด  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ให้ผู้มีสิทธิ
ตามมาตรา  8  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2523 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค .0409.5/ว
  223  ฉบับลงวันที 19 ก.ค. 2547)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าใช้สอย รวม 2,365,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,200,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก  ค่ากําจัด  สิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่ารับวารสาร  สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  และค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0313.4/ 
ว 3889 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2538 จัดทําสือประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ  ค่าขนส่งต่าง ๆ ค่าอัดล้างขยายภาพ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่า
ติดตังหม้อแปลงเครืองวัด   และอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าเดินสาย  และ
ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าธรรมเนียมการปรับปรุง / การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  และอุปกรณ์ค่าติดตัง / ค่าธรรม
เนียมการติดตัง  ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ / โทรสาร/อินเตอร์เน็ต 
พร้อมอุปกรณ์  การปรับปรุงระบบประปา  และอุปกรณ์ ค่าจัดทํา
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ป้ายเขตพืนที ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่าย
อืน  ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
.0808.2/ ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน    2558 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 601,012.-บาท 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 598,988.-บาท)      
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 335,000 บาท
        1.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน20,000.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  
ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการรับรองรวมทัง
ค่าบริการ   และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล   หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงานตรวจ
งาน เยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินโดย
ตังจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมาโดยไม่รวมรายรับจาก
พันธบัตร   เงินกู้  เงินผู้ทีมีอุทิศให้  เงินอุดหนุน  เงินสะสม  ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที  มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
  
        2.  ค่าเลียงรับรอง จํานวน 15,000.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ และค่าบริการอืน ๆ 
ในการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินคณะกรรมการ   หรือ 
คณะอนุกรรมการ     และการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  หรือ   องค์กรปกครองส่วนท้องถินประชุมร่วมกับหน่วย
งานอืน  ๆ เช่น  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน และ การประชุมอืน ๆ และ
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม    และทีได้รับการแต่งตัง
ตามกฎหมายและระเบียบ ฯ    หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที  28 กรกฎาคม 2548
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
   
        3 . ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และการจัดงานวันสําคัญ
ของชาติ จํานวน 300,000.00 บาท
   
        3.1 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จํานวน 100,000.00 บาท
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 78 ลําดับที 1) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  
 
        3.2 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จบรมราชินีนาถ  จํานวน 100,000.00 บาท (ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 
พ.ศ. 2561 หน้า 78 ลําดับที 1)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

        3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ  เช่นวันจักรี  วัน
ปิยมหาราช  วันรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที  9 วันสําคัญ
ของทางราชการต่าง  ๆ  ตามหนังสือสังการของทาง
ราชการ   จํานวน 100,000.00 บาท   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561
 หน้า 78 ลําดับที 1)(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
รายการลําดับที 3.1 - 3.3 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา  และเพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆฯลฯ  ตามความจําเป็นราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในส่วนของ  คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัด เข้ารับ
การอบรมสัมมนาต่างๆ และผู้ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  
ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ    ทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน  ๆ   ตามความจําเป็น    ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินด่วนมากที มท 0808.2/ว1657  
ลงวันที 16 กรกฎาคม  2556    เป็นไปตามระเบียนกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จํานวน 160,000 บาท
        1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากรของ
เทศบาล จํานวน 50,000.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและสัมมนาของ
บุคลากรของเทศบาล  ประกอบ  ด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.
2557 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561หน้า 113 ลําดับที 6)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    
        2. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตังในทุกระดับ จํานวน  30,000.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไป
ใช้สิทธิเลือกตัง  ในทุกระดับ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
เครืองดืม  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.
2561–2564 เพิมเติม เปลียนแปลงครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 
110 ลําดับที 2)    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)          
        3. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกฎหมายเลือก
ตัง จํานวน10,000.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมาย
เลือกตัง ค่าตอบแทนแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของ
ขวัญของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 111 ลําดับที 4)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)          
        4. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําประชาคมท้องถินเพือการ จัด
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ทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 5,000.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําประชาคมท้องถิน
เพือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญของรางวัล  
หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
มีนาคม 2553 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.  2561 หน้า 108 
ลําดับที 1)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    
        5. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  จํานวน 30,000.00 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําปรับปรุงแผน
พัฒนาท้องถินสีปี   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของขวัญของรางวัล  หรือ
เงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ 
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –  2564  เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครัที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 114  ลําดับที 7) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    
        6. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายเบืองต้นสําหรับ
ประชาชน  จํานวน 30,000.00 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมกฎหมายเบืองต้นสําหรับ
ประชาชน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม 
ค่าของขวัญของรางวัล   หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 95 ลําดับที 1)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    
        7. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จํานวน 5,000.00 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  
ค่าของขวัญของ รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอืน  ๆ  ทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561หน้า 116 ลําดับที 9)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 60,000 บาท

        -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใน
ประเทศ และต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในการ
ประชุม / ฝึกอบรมสัมมนาและ / หรือศึกษาดูงานของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง และผู้เกียวข้องเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก ค่าเช่าสถานทีค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
การดําเนินโครงการเป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ
. 2561หน้า 112 ลําดับที 5)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จํานวน 400,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรี  ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เป็นไปตามระเบียบ
คคก.ว่าด้วยการเลือกตังฯ 2554 และหนังสือที มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 109
 ลําดับที 2)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง
ทรัพย์สินอืน ๆ  ของเทศบาล เช่น  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ  เครืองใช้ไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์  อาคารสถานทีทีอยู่ในความ
ดูแลของสํานักงานเทศบาล และอืนๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท   0808.2 / ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าวัสดุ รวม 1,101,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง  ๆ   เช่น  เครืองเขียน 
แบบพิมพ์  กระดาษ  ตรายาง  ผงหมึกกระดาษไข แฟ้มใส่เอกสาร
นําดืม แผงกันห้อง มู่ลี ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์  และอืน ๆ เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทัวไปตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องจ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท. 0808.2/ ว 1134 ลง
วันที  9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง  ๆ เช่น ฟิวส์ เทป
พันสาย   หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
เบรกเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก 
ที มท. 0808.2 /ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 
2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง  
ไม้กวาด ถังขยะ  ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํา จานรอง ถังขยะ 
ฯลฯ   เครืองมือเครืองใช้ทีจําเป็น    เกียวกับงานบ้านงานครัว 
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน  
2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท. 
0808.2/ว1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ทาสี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ หิน ทราย  ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ  -  รายจ่าย   
ตามงบประมาณ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท. 
0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวง  2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท. 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์เครืองอะไหล่
ต่าง ๆ เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี  หัวเทียน  หม้อนํารถยนต์  
ยางรถยนต์ ฯลฯ   ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็นตามบัญชี
จําแนกประเภทตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย   ตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
 มิถุนายน  2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที 
มท. 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 730,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน       เช่น 
นํามันเบนซิน  ซุบเปอร์  นํามันดีเซล  นํามันหล่อลืน กรองนํามัน  
นํามันเครือง นํามันจาระบี เครืองตัดหญ้า เครืองสูบนํา ฯลฯตลอด
จนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี   จําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ   ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน     และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ว 
ลงวันที  27 มิถุนายน  2559  ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 
มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
เช่นแอลกอฮอล์  ออกซิเจน นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ สายยาง  
หลอดแก้ว  เครืองมือวิทยาศาสตร์  ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่าย
อืนๆตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย    ตามงบประมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนมาก  ที มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที 
มท.0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีก  และ
สัตว์นํา  ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ    ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ท้องถิน ด่วนมาก ที  มท. 0808.2/ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  
2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม การล้างฟิล์ม อัด 
ขยายรูป ฟิวเจอร์บอร์ด เมนโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกภาพ
เสียง หรือภาพ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว 1134  ลงวันที  9 
มิถุนายน  2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น   อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  (แผ่นดิสก์)  แผ่นกรองแสง   หมึกพิมพ์   เทปบันทึกข้อมูล  
แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนือง ตลับหมึกเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท.0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวันที  27
 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 
2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 561,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานเทศบาล ระบบ
เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ และอืนๆ ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  ค่านําบาดาล และอืนๆ ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้
ในการติดต่อราชการและประสานงานกับทางราชการอืน ๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 35,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ ค่าซือ
ดวงตราไปรษณีย์ยากร    ค่าไปรษณียบัตร   และค่าลงทะเบียน
จดหมายและพัสดุต่าง  ๆ   ทีใช้สําหรับการติดต่อราชการของ
เทศบาล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 41,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็น  ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตและค่าสือสารอืนๆ ตามความความจําเป็น  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายการค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที 12 กันยายน พ.ศ. 2560,ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1529 ลง
วันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

งบลงทุน รวม 814,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 316,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 6 ตู้ จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2  บานเลือน
กระจกพร้อมฐาน จํานวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ตังงบประมาณตาม
ราคาท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราตามาตรฐานครุภัณฑ์  
เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ
. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561- 2564 หน้า  234 
ลําดับที 21) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด จํานวน 18,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี (สําหรับตําแหน่ง
อํานวยการท้องถินระดับต้น) จํานวน 1 ชุดๆละ 18,000 บาท ตังงบ
ประมาณตามราคาท้องถิน     เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที  27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 , ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที  19 
มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 
หน้า 230 ลําดับที 3)   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครือง จํานวน 32,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน  2  เครืองๆ  ละ 16,000 บาท 
โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี  พ.ศ.  2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ และ
สังคม  เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ
. 2561,
ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 230 ลําดับที 5
 หน้า 234 ลําดับที 23) (แก้ไขครังที 5  พ.ศ.  2561  หน้า 3 ลําดับที 1)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 2 
เครือง

จํานวน 34,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี  จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 17,000 บาท โดยเป็น
ครุภัณฑ์
ตามเกณฑ์ราคากลาง   และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไป
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ
. 2561 หน้า 169 ลําดับที 2)   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 1 เครือง จํานวน 2,500 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด  800  AV  จํานวน
1  เครืองละ  2,500  บาท  โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง  และ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2561กระทรวง 
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 , ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มี
นาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ
. 2561(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 157 ลําดับที 4) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางตาม
รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก ที  มท  0808.2/
ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 498,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างพร้อมติดตังประตูกันทางเข้า - ออก บริเวณรัวด้านหน้า
อาคาร
สํานักงานเทศบาล หมู่ที 4

จํานวน 380,000 บาท

        - โครงการก่อสร้างพร้อมติดตังประตูกันทางเข้า-ออก บริเวณ
รัวด้านหน้าอาคารสํานักงานเทศบาล  หมู่ที  4  ก่อสร้างติดตังประตู
สแตนเลส ขนาดสูง  2.10 เมตร ยาว 8.00  เมตร  จํานวน  2 บาน 
พร้อมปรับปรุงพืนทีบริเวณประตู รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ครังที  4 พ.ศ. 2561 
หน้า 11 ลําดับที 5)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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โครงการติดตังตาข่ายกันนกบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (โรงจอดรถ
เทศบาล) 
หมู่ที 4

จํานวน 88,000 บาท

        - โครงการติดตังตาข่ายกันนกบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
(โรงจอดรถเทศบาล)  หมู่ที  4 ติดตังตาข่ายกันนกบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์  (โรงจดรถเทศบาล)  พืนทีรวมไม่น้อยกว่า   500 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด พร้อม
ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย  เป็นไปตามพระราช -
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  4 พ.ศ. 2561 
หน้า 10 ลําดับที 4)    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิงก่อสร้างค่า
ใช้จ่ายในการประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิงก่อสร้างทีอยู่ในความดูแลของสํานักปลัด  สิงก่อสร้างต่าง ๆ 
ฯลฯ ตามความจําเป็น ตามรูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ -
รายจ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

งานบริหารงานคลัง รวม 4,416,460 บาท
งบบุคลากร รวม 3,185,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,185,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,891,582 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลสามัญตามระเบียบ และ
กฎหมายกําหนด   จํานวน  7  อัตรา 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,480 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนดจํานวน  1  อัตรา  ประกอบด้วย   ผู้อํานวยการ
กองคลัง (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)ในอัตราเดือนละ 5,600 
บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิม ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตาม
คุณวุฒิ สําหรับพนักงานเทศบาล  และเงินเพิมอืน ๆ   ตามระเบียบฯให้แก่
พนักงานทีมีสิทธิได้รับ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 92,880 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และผู้มีสิทธิทีได้รับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 3 อัตรา  ประกอบด้วย    
        1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง) 
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท    
        2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (อํานวยการท้องถินระดับต้น) 
ในอัตราเดือนละ1,500 บาท    
        3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (อํานวยการท้องถินระดับต้น) 
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 976,428 บาท
         - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีได้รับ  ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที
ปฏิบัติงานในกองคลัง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 163,890 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีได้รับ  ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที
ปฏิบัติงานในกองคลัง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

งบดําเนินงาน รวม 1,109,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 259,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล อาทิ ค่าตอบแทนแก่ผู้แทนชุมชน หรือ
ประชาคมทีได้รับแต่งตังเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง หรือกรรมการอืนๆ และผู้มีสิทธิได้รับ
ตามอัตราทีระเบียบ และกฏหมายกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
        -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติราชการเป็นการ
เร่งด่วน นอกเวลาราชการตามอัตราทีระเบียบและกฏหมายกําหนด 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 99,600 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามอัตราทีระเบียบและกฎหมายกําหนด  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษา  และเงินค่าเล่าเรียน ให้
ผู้มีสิทธิตาม มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพ.ศ. 2523 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด 
ที กค 0409.5/ว 223 ฉบับลง  วันที 19 ก.ค. 2547) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็น  ค่าถ่ายเอกสาร   เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่ารับวารสาร สือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ  สือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าติดตังไฟฟ้าระบบประปา 
โทรศัพท์ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆตามความจําเป็นรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย   ตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน     และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และเพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา
จักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ฯลฯ  ละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ในส่วนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้างในสังกัด
เข้ารับการอบรมสัมมนาต่าง ๆ  และผู้ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ  ทีเกียวเนืองกับการ ปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ ตวามความจําเป็น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท  0808.2/ว
1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม  2556 เป็นไปตามระเบียนกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษี  และ
ทะเบียนทรัพย์สิน ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าทีพัก  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462
ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 . ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9
มกราคม 2555 , ที มท 0808.3/ ว 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 
2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 119 ลําดับที 11)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง
ทรัพย์สินอืนๆของเทศบาล  เช่น  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ  เครืองใช้ไฟฟ้า   คอมพิวเตอร์  ทีอยู่ในความดูแล    ของ
กองคลังและอืน ๆ  ตามความจําเป็นฯลฯ และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  
2559     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
        -  เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  เครืองเขียน  
แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง  ผงหมึกกระดาษไข  แฟ้มใส่เอกสาร  
นําดืม  แผงกันห้อง มู่ลีฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทัวไป  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ   ที
จําเป็นต้องจ่ายรายละเอียด   ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - 
รายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
        -  เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะ และอุปกรณ์เครืองอะไหล
ต่าง ๆ  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี  หัวเทียน   หม้อนํารถยนต์ 
ยางรถยนต์ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2 /ว1248 ลงวัน
ที  27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 45,000 บาท
        -  เพือจ่ายเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  นํามัน
เบนซิน ซุบเปอร์ นํามันดีเซล  นํามันหล่อลืน  กรองนํามันและนํามัน
เครือง  นํามันจาระบี  เครืองตัดหญ้า  เครืองสูบนํา  ฯลฯ   ตลอดจน
รายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี จําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย   ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท
. 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ ว1248 ลงวันที  27
 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 
2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
เช่น  กระดาษเขียน  โปสเตอร์   พู่กันและสี   ฟิล์ม  การล้างฟิล์ม  
อัดขยายรูป ฟิวเจอร์บอร์ด เมนโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก
ภาพเสียงหรือภาพ ฯลฯ   ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย  ตามงบ
ประมาณ   ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน   และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที  มท. 0808.2/ว1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
     
           

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (แผ่นดิสก์)  แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ์   เทปบันทึกข้อมูล   
แป้นพิมพ์  กระดาษต่อเนือง   ตลับหมึกเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย   ตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน  
2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท. 
0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       
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งบลงทุน รวม 91,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4  ตัว จํานวน 8,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 
2,000 บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 246  
ลําดับที 70)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 2  ตัว จํานวน 12,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน   จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
6,000 บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน   เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -  2564 หน้า 246 
ลําดับที 71)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง จํานวน 22,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว) จํานวน 1 เครืองๆ 
ละ 22,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามหนังสือ ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 247 ลําดับที 73) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครือง จํานวน 32,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง ๆ  
ละ 16,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี  พ.ศ. 2561 
กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามหนังสือ ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -  2564 หน้า 247 ลําดับที 72  
แก้ไข ครังที 5 พ.ศ.2561 หน้า 4 ลําดับที 2)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 6 เครือง จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด  800  AV 
จํานวน 6 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตาม
หนังสือ ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พศ.2561-2564 แก้ไข  ครังที  5 พ.ศ. 
2561 หน้า 5 ลําดับที 3)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือแครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครือง จํานวน 2,600 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 2,600 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ   คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจําปี  พ.ศ.  2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ  และสังคม 
เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 
2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 171 ลําดับที 4) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 30,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน     และการพัฒนาศักยภาพบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของ
ขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร 
ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/1791 ลงวันที 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที 4 หน้า 117 ลําดับที 10)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,971,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,924,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,924,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 783,000 บาท
         -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ของพนักงานเทศบาลสามัญตามระเบียบ และ
กฎหมายกําหนด  จํานวน  4  อัตรา  ประกอบด้วย  หัวหน้าฝ่าย
ป้องกัน ฯ (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
ปฏิบัติงาน 2 อัตรา นักจัดการงานเทศกิจ(ปก/ชก) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล   ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและผู้มีสิทธิทีได้รับตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด จํานวน 1 อัตรา  ประกอบด้วย 1.หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันฯ(อํานวยการท้องถินระดับต้น) ในอัตราเดือนละ1,500 
บาท  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีได้รับตามระเบียบ  และกฎหมายกําหนด ที
ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 151,200 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  ทีได้รับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนดทีปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

งบดําเนินงาน รวม 1,862,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล อาทิ ค่าตอบแทน อปพร. ทีปฏิบัติหน้าที
ตามคําสังครังคราว หรือกรรมการอืน ๆ และผู้มีสิทธิได้รับตาม
อัตราทีระเบียบและกฎหมายกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติราชการเป็นการ
เร่งด่วน นอกเวลาราชการ ตามอัตราทีระเบียบและกฏหมายกําหนด 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
         - เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามอัตราทีระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ให้ผู้มี
สิทธิตาม มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
 0422.3/ว 257 ฉบับลงวันที 28 มิถุนายน 2559)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 750,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็น  ค่าถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา
โฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิงพิมพ์ต่างๆ) ค่ารับวารสาร  สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
จัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าขนส่งต่าง  ๆ  ค่าอัดล้างขยายภาพ  
ค่าติดตังไฟฟ้า   ค่าติดตังหม้อแปลง  เครืองวัด    และอุปกรณ์ไฟฟ้า    
ค่าเดินสาย  และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าค่าธรรมเนียมการปรับปรุง/การ
เพิมกําลังไฟฟ้า  ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ค่าติดตัง / ค่า
ธรรมเนียมการติดตัง ปรับปรุงระบบโทรศัพท์/โทรสาร/อินเตอร์เน็ต
พร้อมอุปกรณ์   การปรับปรุงระบบประปา และอุปกรณ์ค่าจัดทําป้าย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้ายเขตพืนทีฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ตาม
ความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท.และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน  ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา    และเพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก   
ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณของ อปท.ในส่วนของพนัก
งานเทศบาล   ลูกจ้างพนักงานจ้างในสังกัด   เข้ารับการอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ และผู้ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  ตลอดจนรายจ่าย
อืนๆทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ ตวามความจําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน  ด่วนมาก ที มท  0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม  
2556 เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าใช้จ่ายในโครงการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  ค่าของ
ขวัญของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าเช่าทีพัก   
ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0816.5
ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  พ.ศ. 2561- 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 
หน้า 127 ลําดับที 1)    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ   ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม 
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนราย
จ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงานการ 
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที 4 หน้า 100 ลําดับที 5)     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  
ค่าของขวัญของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  
ค่าเช่าทีพัก  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนราย
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนิโครงการ เป็นไปตามหนังสือ ด่วน
ทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน พ.ศ. 2557 
และด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที  9  มีนาคม  พ.ศ. 
2561  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4  พ.ศ. 2561 หน้า 99 ลําดับที 4)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
ของอาสาสมัคร อปพร. ฯ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  และ
เครืองดืม ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ  
ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 
หน้า 97 ลําดับที 2)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวน 40,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม  ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงิน
รางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าทีพัก  ค่าอาหารค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ (ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561– 2564  ครังที  4 พ.ศ. 2561 
หน้า 98 ลําดับที 3)          
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง
ทรัพย์สินอืน ๆ ของเทศบาล  เช่น  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ  เครืองใช้ไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์  อาคารสถานทีทีอยู่ในความ
ดูแลของสํานักงานเทศบาลและอืน ๆ  ตามความจําเป็น  ฯลฯ   และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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ค่าวัสดุ รวม 516,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  เครืองเขียน 
แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใส่เอกสาร 
นําดืม แผงกันห้อง มู่ลี ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์และอืน ๆ  เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทัวไปตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น
ต้องจ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย ตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ ว1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน  2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ 
เทปพันสาย หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออ -
เรสเซนต์ เบรกเกอร์ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ  - รายจ่าย   ตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน  2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวันที  27 มิถุนายน  2559
 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  
ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํา จานรอง ถังขยะฯลฯ 
เครืองมือเครืองใช้ทีจําเป็น  เกียวกับงานบ้านงานครัวตลอดจนราย
จ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท
. 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558    และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท. 0808.2/ว1248  ลงวันที  
27 มิถุนายน  2559  ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 
2561   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ทาสี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์  หิน  ทราย ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ  ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ว1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์เครืองอะไหล่
ต่าง ๆ  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี  หัวเทียน  หม้อนํารถยนต์ 
ยางรถยนต์ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด   
ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย   ตามงบประมาณ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที 19 
มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม
 พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน
ซุบเปอร์  นํามันดีเซล  นํามันหล่อลืน  กรองนํามันและนํามันเครือง นํามัน
จาระบี เครืองตัดหญ้า เครืองสูบนําฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชี  จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย    ตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท.  0808.2/ว1134  ลงวันที  9
 มิถุนายน 2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท0808.2/ ว1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ที มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที  24 มกราคม พ.ศ. 2561     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   เช่น
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์  สายยาง  หลอดแก้ว 
เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ทีมท.0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน  2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/
ว1248 ลงวันที  27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 
พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช  ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์นํา ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชี  จําแนกประเภทรายรับ  -  รายจ่ายตามงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 
2558   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/
ว1536  ลงวันที  19  มีนาคม  พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ข้อมูลข่าวสาร  
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม การล้างฟิล์ม อัด ขยาย
รูป  ฟิวเจอร์บอร์ด  เมนโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกภาพเสียง
หรือภาพ  ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558  และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน  2559  ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที  19 
มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองแต่งกาย   เช่น  เครืองแบบ  
เสือ  กางเกง  ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครือง -
หมายยศ และสังกัด เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ ตลอดจน
รายจ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที  มท.
0808.2/ว1134   ลงวันที  9  มิถุนายน  2558   และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที  27
 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 
2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (แผ่นดิสก์)  แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ์   เทปบันทึกข้อมูล 
แป้นพิมพ์  กระดาษต่อเนือง   ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที   9 
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด 
ที มท. 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิง 
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย    ตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน    และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 
2558   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท. 
0808.2 / ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอืน  เช่น  มิเตอร์นําไฟฟ้า  สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส  หัววาล์เปิด  ปิดแก๊ส ฯลฯ ตลอดจน
รายจ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที  มท
. 0808.2/ ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ว 1248  ลงวันที  
27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19  มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ.
2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 154,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  (ศูนย์หัตถกรรมบ้านกําแพงเหนือ) และ
อืนๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  ค่านําบาดาล และอืนๆ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานโทรศัพท์เคลือนที
ทีใช้ในการติดต่อราชการและประสานงานกับทางราชการอืนๆฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็น  ค่าธรรมเนียม   ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ ตามความจําเป็น 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายการค่าสาธารณูปโภค  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน พ.ศ. 2560, ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

งบลงทุน รวม 185,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบท่อสูบนําพญานาค ขนาด 8 นิว จํานวน 1 เครือง จํานวน 85,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบท่อพญานาค ขนาด 
8 นิว เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จํานวน 1 เครืองๆละ 85,000.-
บาท ขนาดท่อสูบมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิว ความยาว
ไม่น้อยกว่า  6  เมตร  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยเป็นครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะและตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไป
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,
ที  มท  0808.2/ว 0444  ลงวันที   24 มกราคม พ.ศ.  2561
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.  2561 -  2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 159 ลําดับที 1)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางตาม
รูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิงก่อสร้าง ค่าใช้
จ่ายในการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อ
สร้างทีอยู่ในความดูแลของงานป้องกัน ฯ  สิงก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ  
ตามความจําเป็นตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ของขวัญของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ที
จําเป็นในการดําเนินโครงการ   เป็นไปตามระเบียนกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  4 
พ.ศ.2561 หน้า 96 ลําดับที 1)     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,165,820 บาท
งบบุคลากร รวม 2,539,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,539,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,834,488 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 177,228 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่   ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา(อํานวยการท้องถินระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท     
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ
สําหรับพนักงานเทศบาล เงินเพิมพิเศษเพือการสู้รบ และเงินเพิมอืนๆ 
ตามระเบียบฯ สําหรับพนักงานเทศบาล ตามหนังสือสํานักงาน ที กท
 0809.3/ ว 91 ลงวันที  10  กรกฎาคม  2550  เรืองการให้พนักงาน 
ส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 76,680 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด  จํานวน 2 อัตรา  ประกอบด้วยผู้อํานวยการ
กองการศึกษา (อํานวยการท้องถินระดับกลาง) จํานวน1อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
(อํานวยการท้องถินระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,224 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีได้รับตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทีได้รับ
ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

งบดําเนินงาน รวม 626,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติราชการเป็น
การเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามอัตราทีระเบียบและกฎหมาย
กําหนด   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ 
ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายกําหนด   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,200 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน  ให้ผู้มี
สิทธิตามมาตรา  8  แห่ง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร  พ.ศ. 2523  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.
0409.5/ว 223 ฉบับ ลงวันที 19 ก.ค. 2547   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ 
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  
ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอืนๆ  ตาม
ความจําเป็นตามรูปแบบ  และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย   
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองท้องถินตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม  2556    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา  และเพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร    และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง  เดินทาง  ค่ายานพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ   ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดเข้ารับการ
อบรมสัมมนาต่าง ๆ  และผู้ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  
ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็นตามรูปแบบการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 
2556 เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
สิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืน ๆ  เช่น  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง   อาคารสถานทีทีอยู่ในความดูแลของ
กองการศึกษา  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  เครืองเขียน 
แบบพิมพ์  กระดาษ  ตรายาง  ผงหมึก  กระดาษไข  แฟ้มใส่
เอกสาร  นําดืม  แผงกันห้อง  มู่ลี ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์อืนๆ เพือ
ใช้ในการบริหารงานทัวไป ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นต้อง
จ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที  มท 
0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 
1248  ลงวันที 27  มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19  มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ  เช่น  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟ   หลอดไฟ   สายไฟฟ้า   ปลักไฟ    ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
เบรกเกอร์ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที  9
 มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  เช่น  ไม้กวาด 
ถังขยะ ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํา จานรอง ฯลฯ เครืองมือเครือง
ใช้ทีจําเป็นเกียวกับงานบ้านงานครัว  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที 9 มิถุนายน  2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27
 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 
2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และอุปกรณ์เครืองอะไหล่
ต่างๆ แบตเตอรี หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ ยางรถยนต์ ฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี  จําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท  0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันหล่อลืน กรองนํามันและนํามันเครือง 
นํามันจารบี และอืน ๆ  ตามความจําเป็นโดยใช้กับยานพาหนะ 
หรือเครืองจักรกลอืน ๆ ขอเทศบาล  เช่น  รถยนต์นังส่วนกลาง
เลือยยนต์ เครืองตัดหญ้า  เครืองสูบนํา  ฯลฯ ตลอดจนรายจ่าย
อืน ๆ   ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9  มิถุนายน 2558  
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที  
มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 ที มท 
0808.2/ว1536  ลงวันที 19  มีนาคม  พ.ศ. 2561 , ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม การล้างฟิล์ม อัดขยาย
รูป   ฟิวเจอร์บอร์ด แมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกภาพเสียง 
หรือภาพ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย     งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท  0808.2/ว1134 ลงวันที  9
  มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที  27 มิถุนายน  2559
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (แผ่นดิสก์) แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ์  เทปบันทึกข้อมูล 
แป้นพิมพ์ กระดาษ ต่อเนือง ตลับหมึกเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียด ตาม
บัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย   งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที  9  มิถุนายน 2558   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ ว 1248  ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ.
2561  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 176,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองการศึกษา และอาคาร
สถานที ทีอยู่ในความรับผิดชอบ    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้          จํานวนเงิน 130,000 บาท)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวนเงิน  30,000 บาท)     
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ (ทีใช้ในการติดต่อราชการ) 
ของกองการศึกษา      
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ  ทางโทรคมนาคม และค่าใช้จ่าย
เกียวกับระบบอินเทอร์เน็ตของกองการศึกษา    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายการค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที  19  ตุลาคม พ.ศ. 2560 , ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน พ.ศ. 2560 , ด่วนทีสุด  ที มท 0810.8/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,360,032 บาท
งบบุคลากร รวม 2,874,582 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,874,582 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,153,116 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  เงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,524,960 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป    ทีได้รับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  ทีปฏิบัติงานใน
กองการศึกษา     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้           จํานวน 1,400,000.- บาท)     
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน    124,960.- บาท)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 196,506 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปทีได้รับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดทีปฏิบัติ
งานในกองการศึกษา      
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 190,000.- บาท)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 6,506.- บาท)     

งบดําเนินงาน รวม 5,538,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,200 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ให้ผู้มีสิทธิตาม
มาตรา8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเกียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค  0409.5/ว 223 ฉบับวันที 19
 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) แก่บุตรพนักงานครู  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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ค่าใช้สอย รวม 2,713,250 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 922,000 บาท
            - เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สือพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์และอืน ๆ  ตามความ  จําเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองท้องถินตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท1ี6
 กรกฎาคม 2556
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าของขวัญของรางวัล   หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่าย อืนๆทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 137 ลําดับที 6) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา จํานวน 1,721,250 บาท
        1. ค่าอาหารกลางวัน    จํานวน 1,085,000.00 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความ
จําเป็นสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน  2561(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139 ลําดับที 12 )    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    
        2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทํา 
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (ระดับสถานศึกษา)จํานวน 50,000.00
 บาท  
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    
        3. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน 425,000.00 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    
        4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    จํานวน 141,250.00 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบ
นักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    
        5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000.00 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ 
สิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืน  ๆ เช่น  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์  
ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานทีทีอยู่ในความดูแลของ
กองการศึกษา  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)        
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ค่าวัสดุ รวม 2,328,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง  ๆ เช่น   เครืองเขียน  
แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใส่เอกสาร  
นําดืม  แผงกันห้อง  มูลลี ฯลฯ   วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ เพือใช้ในการ
บริหารงานทัวไป   ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ    ทีจําเป็นต้องจ่ายราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย   งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  
2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟหลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์   
เบรกเกอร์ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆตามความจําเป็น รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย    งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9 
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 38,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปลง ไม้กวาด 
ถังขยะ ผงซักฟอก  ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํา  จานรอง ฯลฯ เครืองมือเครืองใช้
ทีจําเป็นเกียวกับงานบ้านงานครัวตลอดจนรายจ่ายอืนๆตามความจําเป็น
รายละเอียดบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย  ประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มากที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,200,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านสิงห์     ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ทาสี  แปรงทาสี 
ปูซีเมนต์ หิน ทราย ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น 
รายละเอียดตาม บัญชีบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายตาม
งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที  9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ สําหรับ
ใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ -
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที 9  มิถุนายน  2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 วงวันที 27
 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 
2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ สําหรับใช้งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
รายรับ - รายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที  19 
มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(แผ่นดิสก์) แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูล  แป้น
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง ตลับหมึกเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  ตลอดจน
รายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ -  
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/
ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ ว 1248  ลงวันที  27 
มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 
2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 485,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลและอาคารสถานทีในความรับผิดชอบ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลและอาคารสถานทีในความรับผิดชอบ   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าเช่าอุปกรณ์
อืน ๆ ทีเกียวกับทางด้านโทรคมนาคมของกองการศึกษา  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายการค่าสาธารณูปโภค  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที 12 กันยายน พ.ศ. 2560,ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1529 ลง
วันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560     

งบลงทุน รวม 727,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 727,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 6,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน  2  ตัว ๆ ละ 
3,000 บาท  ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ  ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 (ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 161 ลําดับที 9 )   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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ค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครือง จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสารแบบตัดตรงทําลาย
เอกสารได้ครังละ  20  แผ่น  จํานวน 1 เครือง ๆ ละ  30,000  บาท 
โดยเป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี  2561 
เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน 
พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,
ที มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที  24  มกราคม พ.ศ. 2561 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 252ลําดับที 87
) (แก้ไขครังที 5 พ.ศ. 2561 หน้า 7 ลําดับที 5)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือชันวางของเล่น 2 ชัน 4 ช่อง จํานวน 28,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของเล่น  2 ชัน  4  ช่อง  ขนาด 
40 x100 x 80 เซนติเมตร  จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท ตังงบ
ประมาณตามราคาท้องถิน   เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตร
ฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 , ที  มท  0808.2/ว1536  ลงวันที  19 
มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
 เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 160  ลําดับที  5
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือชันวางเอกสาร 3 ชัน 9 ช่อง จํานวน 7,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางเอกสาร 3 ชัน  9  ช่อง จํานวน 
1 ชุดๆละ 7,000 บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน   เนืองจาก
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ  ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 , ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 
2561 หน้า 161 ลําดับที 6)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 18 ช่อง จํานวน 1 ตู้ จํานวน 7,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร18 ช่อง จํานวน 1 ตู้ๆ 
ละ7,000 บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน พ.ศ. 2559 , ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24
 มกราคม พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 4พ.ศ.2561หน้า 160 ลําดับที 4)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ๆ 
ละ  5,500  บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี  พ.ศ. 2561  เป็นไปตามหนังสือ ที  มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที 19  มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 
หน้า 160 ลําดับที 2)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 2 ตู้ จํานวน 16,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก ขนาด 40 x 
60 x130 ซม.จํานวน 2 ตู้ๆละ 8,000 บาท ตังงบประมาณตามราคา
ท้องถิน    เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตาม  หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,
ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561  (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 252ลําดับที 84 
และเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 160 ลําดับที 3)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน จํานวน 4 ตู้ จํานวน 28,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน ขนาด 120 x 45 x 180
 ซม. จํานวน 4 ตู้ๆละ7,000 บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนือง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ 
ที  มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน พ.ศ. 2559 , ที มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 0808.2/ว 
0444  ลงวันที  24  มกราคม พ.ศ. 2561  (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3  พ.ศ
. 2561  หน้า  90  ลําดับที  1 และเพิมเติม  เปลียนแปลง ครังที  4 
หน้า 160 ลําดับที 1) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,500 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,500
 บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน    เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 , ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 4  พ.ศ. 2561 หน้า 161  ลําดับที 10) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 8,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน 1 ตัวๆละ 8,000 
บาท  ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 
19  มีนาคม  พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว  0444  ลงวันที   24 
มกราคม  พ.ศ. 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 
2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.  2561 หน้า 
161 ลําดับที 8)      
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือโต๊ะรับประทานอาหาร จํานวน 7 ชุด จํานวน 35,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด 60x180x55
 ซม.พร้อมเก้าอีขนาด 30x180x35 ซม. จํานวน 7 ชุดๆ ละ 5,000
 บาท ตังงบประมาณ ตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.  2561 - 2564  หน้า  253 
ลําดับที 91)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด จํานวน 8,500 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน 1 ชุด ๆ  ละ  8,500 
บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561
 เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ
. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561, ที มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที  4 
พ.ศ. 2561 หน้า 161 ลําดับที 7)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือบอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ดประชาสัมพันธ์  จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ10,000บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน   เนืองจากไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   เป็นไปตามหนังสือ  ที  มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน พ.ศ. 2559 , ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24
 มกราคม พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4  พ.ศ. 2561 หน้า 162 ลําดับที 
11)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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ครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าจัดซือเครืองเล่นเด็ก จํานวน 1 ชุด จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นเด็ก จํานวน 1 ชุดๆ ละ100,000
 บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน   เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   เป็นไปตามหนังสือ ที  มท  0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มี
นาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที  24  มกราคม 
พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 255 ลําดับที 99)     
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือตู้เก็บของเล่น จํานวน 7 หลัง จํานวน 45,500 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บของเล่น จํานวน 7 หลังๆ ละ 6,500
 บาท  ตังงบประมาณตามราคาท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มี
นาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.  2561- 2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้า 92 ลําดับที 3)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือตู้เก็บทีนอน จํานวน 3 ชุด จํานวน 51,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บทีนอน จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 17,000
  บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มี
นาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 
หน้า 255 ลําดับที 100)     
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 45,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  1
 เครือง เป็นเงิน 45,000 บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนืองจาก
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ  ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 253 ลําดับที 90) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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ค่าจัดซือชุดเครืองช่วยสอน จํานวน 2 ชุด จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วยสอน จํานวน 2 ชุดๆละ 5,000 
บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มี
นาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 162  ลําดับที  13)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 4 เครือง จํานวน 106,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920  x 1,080  พิกเซล 
ขนาด 55 นิว จํานวน 4 เครือง ๆ ละ  26,500 บาท ตังงบประมาณ
ตามมาตรฐานบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 เป็นไปตามหนังสือ 
ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ,ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 
2561 หน้า 162 ลําดับที 12 และ หน้า  173 ลําดับที 6) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าติดตังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 แห่ง จํานวน 33,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมอง
คงที สําหรับติดตังภายนอกอาคาร ตังงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 
2560  กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตามหนังสือ ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/
ว 1536  ลงวันที  19  มีนาคม พ.ศ.  2561 , ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24  มกราคม พ.ศ.  2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 
172 ลําดับที 5)     
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองกรองนํา พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 เครือง จํานวน 90,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกรองนําพร้อมอุปกรณ์  จํานวน  3
 เครือง ๆ ละ 30,000 บาท  ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนืองจาก
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/
ว1536  ลงวันที 19  มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท  0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  3 พ.ศ. 2561 หน้า 
91 ลําดับที 2)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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ค่าจัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นจัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้า ขนาด  20  ลิตร จํานวน 
1 เครืองๆ ละ 5,000  บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน  เนืองจาก
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/
ว 1536  ลงวันที  19  มีนาคม  พ.ศ.  2561 , ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24  มกราคม  พ.ศ. 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม  เปลียนแปลง  ครังที  4 พ.ศ.  2561 
หน้า 163  ลําดับที  15)     
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง

จํานวน 44,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว)  จํานวน  2 
เครือง ๆ ละ  22,000  บาท ตังงบประมาณประมาณตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ. 2561กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตาม
หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ.2559,
ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที  19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไข ครังที 3 พ.ศ. 
2561 หน้า 7 ลําดับที 1และเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 
2561 หน้า 163 ลําดับที 16
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน  
2 เครือง ๆ ละ  2,500 บาท  ตังงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2561 
กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เป็น   ไปตามหนังสือ ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24  มกราคม  พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561- 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 
หน้าที 162 ลําดับที 14)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

งบเงินอุดหนุน รวม 4,220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,220,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ครบชันเรียน จํานวน 100,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างครูผู้สอนให้ครบชันเรียน
ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที ศธ.04128.099/161 ลงวันที 25
 ตุลาคม 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  4 พ.ศ. 2561 หน้า 123 ลําดับที 2)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรู้เพือยกระดับ
ผลสัมฤทธิทางการเรียน

จํานวน 100,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอก
และสาระการเรียนรู้เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนตามหนังสือ
โรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต้ ที  ศธ 04128.006/272 ลงวันที  26 
ตุลาคม 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 125 ลําดับที 4)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

อุดหนุนโครงการจ้างหาครูผู้สอนเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างหาครูผู้สอนเพือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองอ้อ ที ศธ
.04128.147/161 ลงวันที 25 ตุลาคม 2559 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 
พ.ศ. 2561 หน้า 124 ลําดับที 3)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต้ จํานวน 568,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต้   ตามหนังสือโรงเรียนชุมชน
วัดกําแพงใต้ ที ศธ 04128.006/272 ลงวันที 26 ตุลาคม  
2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 189 ลําดับที 4)     
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางกะโด จํานวน 580,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบางกะโดตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที ศธ
.04128.099/161 ลงวันที 25 ตุลาคม 2559 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 189 
ลําดับที 2) และเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 
หน้า 72 ลําดับที 1)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    
     

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองอ้อ จํานวน 692,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองอ้อ ที 
ศธ.04128.147/161 ลงวันที 25 ตุลาคม 2559(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 189 
ลําดับที 3)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโพธาราม จํานวน 2,080,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม  ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาล
โพธาราม ที ศธ.04128.173/437 ลงวันที 21 ตุลาคม 
2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 -
 2564 หน้า 189 ลําดับที 1) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)    
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์หรือวารสารสําหรับทีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจําชุมชนภายในเขตเทศบาล ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)        

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 7,941,628 บาท
งบบุคลากร รวม 4,719,528 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,719,528 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,371,960 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน 5 อัตรา 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,480 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ (อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง)  จํานวน 1 อัตรา  
ในเดือนละ  5,600  บาท     
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตาม
คุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาลและเงินเพิมอืน ๆตามระเบียบฯ
ให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิได้รับ     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 92,880 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด  จํานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุข ฯ (อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง)  จํานวน 1 
อัตราในอัตราเดือนละ  5,600  บาท   หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทัวไป (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา 
เดือนละ 1,500  บาท  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (อํานวย
การท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ1,500
 บาท       
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 386,208 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา  จํานวน  2 อัตรา   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,527,200 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ทีได้รับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด 
ทีปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ (จํานวน 26 อัตรา)   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 280,800 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปทีได้รับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดทีปฏิบัติ
งานในกองสาธารณสุขฯ (จํานวน 26 อัตรา)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)        

งบดําเนินงาน รวม 2,327,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 87,300 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติราชการเป็นการเร่งด่วนนอก
เวลาราชการตามอัตราทีระเบียบและกฎหมายกําหนด)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)        

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ฯ ผู้มีสิทธิ
ได้รับ ค่าเช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายกําหนด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลฯ 
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบีนบและกฎหมายกําหนด 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

ค่าใช้สอย รวม 2,096,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,056,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าธรรมเนียม   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  
ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  และอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น   ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย   
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองท้องถิน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2 /ว1657  
ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน1,000,000.-บาท)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 1,056,000.-บาท)      

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  10:41:35 หน้า : 50/89



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และเพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร   เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  
ค่าบริการจอดรถ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรม
เนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดเข้ารับการอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ และผู้ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการตลอดจนรายจ่าย
อืน ๆ ตามความจําเป็น  ตามรูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ  -  
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที
มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เป็นไปตาม
ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์
สิงก่อสร้าง  และทรัพย์สินอืน ๆ  เช่น  ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานทีทีอยู่ในความดูแลของ
กองสาธารณสุข  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  เครืองเขียน  
แบบพิมพ์  กระดาษ   ตรายาง ผงหมึก  กระดาษไข  แฟ้มใส่
เอกสาร นําดืม แผงกันห้อง มู่ลี  ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ  เพือ
ใช้ในการบริหารงานทัวไป  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
ต้องจ่าย  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จ่าย   งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน    และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 ที มท 
0808.2/ว1536  ลงวันที  19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ 
เทปพันสายไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต์   เบรกเกอร์  ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอืน  ๆ
ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท ราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27 มิถุนายน 2559 ที มท 
0808.2/ว1536  ลงวันที  19  มีนาคม  พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(แผ่นดิสก์) แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ์  เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ 
กระดาษต่อเนือง  ตลับหมึกเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ  ตลอดจน
รายจ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท  0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27  มิถุนายน  2559  ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที  19 
มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       
      

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุอืน ๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท
 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558    และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที  
27มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ
. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของกองสาธารณสุข 
ทีใช้ในการ  ติดต่อราชการ      
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ตของกองสาธารณสุข    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายการค่าสาธารณูปโภค    เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1846  ลงวันที  12  กันยายน  พ.ศ.  2560,
ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 

งบลงทุน รวม 894,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 894,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน   3   ตัว จํานวน 18,000 บาท
        - เพือจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับเจ้าหน้าที  จํานวน  3 ตัว ๆ 
ละ 6,000.- บาท จัดซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   เป็นไปตามหนังสือ ที มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2559, ที  มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/
ว 0444  ลงวันที  24  มกราคม  พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 257 ลําดับที 107) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิลแค็บ (ดีเซล) จํานวน   1   คัน จํานวน 814,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุก  แบบดับเบิลแค๊บ 
(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน  ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ตํากว่า 2,400 ซีซี  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ็ลแค๊บ 4 ประตู  
จํานวน 1 คัน โดยเป็นครุภัณฑ์ ตามคุณลักษณะและราคาตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2561  เป็นไปตามหนังสือ ที มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 
0808.2/ว 1536  ลงวันที  19  มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.  2561 -  2564  เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้า 93  ลําดับที 4)(แก้ไข 
ครังที 5 พ.ศ. 2561 หน้า 6 ลําดับที 4) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิว   จํานวน 1 เครือง ๆ ละ  16,000.- บาท 
โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ
.ศ. 2559 , ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,
ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 
4 พ.ศ. 2561 หน้า 164 ลําดับที 1) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครือง จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED 
ขาวดําชนิด Network แบบที 2 จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 15,000.-
บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี  พ.ศ. 2561  กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที  มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที  24 
มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า164 ลําดับที 2) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครือง จํานวน 11,800 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  1 KVA  
(600 watts) จํานวน 2 เครืองๆละ 5,900.-บาท โดยเป็นครุภัณฑ์
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจําปี  พ.ศ.  2561  กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที  19 มีนาคม พ.ศ. 
2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -  2564 เพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 164 ลําดับที 3) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน  2558  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,660,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,321,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บเล่มหนังสือ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างดูดล้างท่อระบายนําค่า
ธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี   ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตัง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างสํารวจและขึนทะเบียนจํานวนสุนัขและ
แมว และอืนๆ ตามความจําเป็น ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครอง
ท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนมาก ที มท
 0808.2 /ว1657  ลงวันที  16 กรกฎาคม  2556  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  0810.5/ ว 1042 
ลงวันที 10 เมษายน 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 50,000.-บาท)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 60,000.-บาท)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวยนําใส จํานวน 50,000 บาท
        -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวยนําใส  เพือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร ค่าอาหารวว่าง และเครืองดืม ค่า
ของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าทีพัก  
ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับ 2 ) พ.ศ. 2560
 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 120 ลําดับ
ที 3)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  

โครงการตลาดสดน่าซือ จํานวน 50,000 บาท
        -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสดน่าซือ  เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร ค่าอาหารวว่าง และเครือง
ดืม  ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่าย
อืน ๆ  ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตาม พ.ร.บ. รักษา
ความสะอาด ฯ  พ.ศ. 2560  และตามหนังสือ  ด่วนทีสุด ที  มท 
0810.5/ว 306 ลงวันที 31 มกราคม พ.ศ. 2561, มท ที 0810.5/
ว 629  ลงวันที 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องสีปี พ.ศ. 2561- 2564  เพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.
 2561 หน้า 88 ลําดับ ที 3 ) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  
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โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหารและ
ผู้ประกอบการตลาด

จํานวน 10,000 บาท

        -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการ 
ร้านอาหารแผงลอย / ผู้ประกอบการตลาด  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
กรรมการ  และวิทยากร  ค่าอาหารวว่าง  และเครืองดืม ค่าของขวัญ
ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
อาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอืน  ๆ  ทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ  เป็นไปตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาด ฯ 
พ.ศ.  2560  และตามหนังสือ  ด่วนทีสุด ที  มท 0810.5/ ว 306 
ลงวันที 31 มกราคม พ.ศ. 2561, มท ที 0810.5/ว 629 ลงวันที 7 มีนา
คม พ.ศ. 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องสีปี พ.ศ. 2561 -  
2564 เพิมเติม  เปลียนแปลง  ครังที 4  พ.ศ. 2561  หน้า  85
 ลําดับที 1) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพือจ่ายเป็น
ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเวชภัณฑ์  ค่าตอบแทนกรรมการ  และวิทยากร  
ค่าอาหารวว่างและเครืองดืม  ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   ค่าเช่าทีพัก  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/
ว1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 , ด่วนทีสุด ที  มท  0810.5/ว 
0120 ลงวันที 12 มกราคม พ.ศ. 2560 , ด่วนทีสุด  ที  0810.5/
1745  ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ.  2560  (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ
. 2561 หน้า 74 ลําดับที 1)   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์สิง
ก่อสร้างและทรัพย์สินอืนๆเช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เครืองใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์  อาคารสถานทีทีอยู่ในความดูแลของกอง
สาธารณสุขฯ      
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 25,000.-บาท)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  25,000.-บาท)     

ค่าวัสดุ รวม 371,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า   ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์   เบรก
เกอร์  ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 1248  ลง
วันที  27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ
.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น  แปลง ไม้กวาด 
ถังขยะ  ผงซักฟอก  ผ้าปูโต๊ะ  แก้วนํา  จานรอง  ฯลฯ  เครืองมือเครือง
ใช้ทีจําเป็นเกียวกับงานบ้านงานครัว ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9
  มิถุนายน   2558   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 ที มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ทาสี  แปลงทาสี 
ปูนซีเมนต์ หิน ทรายฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ตามความจําเป็น 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่ายตามงบ
ประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ด่วนมาก  ที  มท  
0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน  2558 และ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/
ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  
24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์เครืองอะไหล่
ต่าง ๆ แบตเตอรี หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ ยางรถยนต์ฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที  มท  0808.2/ ว 1134  ลงวันที  9 มิถุนายน  2558  
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น   นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันหล่อลืน กรองนํามัน และนํามันเครือง 
นํามันจารบี และอืน ๆ   ตามความจําเป็น โดยใช้กับยานพาหนะ 
หรือเครืองจักรกลอืน  ๆ   ของกองสาธารณะสุข ฯ  เช่น รถยนต์
นังส่วนกลาง เลือยยนต์ เครืองตัดหญ้า  เครืองสูบนํา   เครืองพ่น
หมอกควันฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณ  รายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที 27  มิถุนายน  2559
ที มท 0808.2/ว1536  ลงวันที 19  มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ตาม
รูปแบบการจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที 9
 มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด  ที มท  0808.2/ว1248   ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)   

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน  2558  และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ  ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
  0808.2/ว 1248   ลงวันที  27 มิถุนายน  2559  ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)   
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงๆ ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ -  รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปก
ครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน  
2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)   

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19 
มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 200,000.-บาท)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 400,000.-บาท)  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ห้องนํา ตลาดนัดเกษตรกร
ตําบลบ้านสิงห์ ฯลฯ    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม (ตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์)   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
(ตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายการค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนทีสุด ที 
มท  0808.2/ว 1846  ลงวันที 12  กันยายน  พ.ศ.  2560,
ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
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งบลงทุน รวม 99,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือปัมนําไดโว่อัตโนมัติสแตนเลส จํานวน 10,000 บาท
         - เพือจัดซือปัมนําไดโว่อัตโนมัติ ตัวปัมทําจากสแตนเลส  
ขนาด 750 w 200 V  ขนาดท่อ 3 นิว  มอเตอร์ติดตังอุปกรณ์
ป้องกันขดลวดร้อนจัด จํานวน 1 เครือง จัดซือตามราคาท้องถิน
เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์   เป็นไปตาม
หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ.2559,
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง
ครังที  4 พ.ศ. 2561  หน้า  164 ลําดับที 4)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)   

ค่าจัดซือเรือไฟเบอร์ จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจัดซือเรือไฟเบอร์ ขนาด 10 ฟุต จํานวน 1  ลํา  ตัง
งบประมาณตามราคาท้องถิน   เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์    เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  
24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 
2561 - 2564 หน้า 260 ลําดับที 122)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
        - เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ขนาดเครืองยนต์ไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30  ซีซี  จํานวน 1
 เครือง จัดซือ ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ. 2561  เป็นไป
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ.2559,
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที  24  มกราคม  พ.ศ. 2561  (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 258 ลําดับที 111) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)   

ครุภัณฑ์โรงงาน
ตู้เชือมไฟฟ้า ขนาด 250 แอมป์  จํานวน 1 เครือง จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจัดซือตู้เชือมไฟฟ้า ขนาด 250  แอมป์  พร้อมอุปกรณ์ 
ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน   เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ.2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนา
คม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24  มกราคม 
พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 
หน้า 260 ลําดับที 121 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 
หน้า 176 ลําดับที 9)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)       
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครือง
จักรกล ยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อืนๆ ทีอยู่ในความ
ดูแลของ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตามความจําเป็น  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)       

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
สิงก่อสร้าง    ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง ทีอยู่ในความดูแลของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เช่น  อาคารตลาดเกษตรกร
ตําบลบ้านสิงห์ สิงก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ    ตามความจําเป็น  
ตามรูปแบบการจําแนกประเภท  รายรับ  –  รายจ่าย  งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที  
มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที  9 มิถุนายน  2558   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)       

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที  11  ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/
ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท  (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน  12  
หมู่บ้าน     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 
2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท  0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 38 ลําดับที 33)      

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที  12  ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 38 ลําดับที 34)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที  6 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 26 ลําดับที 16)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที  7 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 28 ลําดับที 19)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที  9 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 32ลําดับที 25)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที 1  ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 17ลําดับที 3)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที 10 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 34 ลําดับที 28)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที 2  ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 19 ลําดับที 6)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที 3  ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 21ลําดับที 9)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที 4 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 23 ลําดับที 12)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที 5 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 23 ลําดับที 13)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที 8 ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 30 ลําดับที 22)

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึนไป 
บ้านบางกะโด  หมู่ที  1  ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 16 ลําดับที 2)

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  15 ปี ขึนไป 
บ้านสิงห์ หมู่ที 5  ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 25 ลําดับที 15)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  15 ปี ขึนไป 
บ้านสิงห์ หมู่ที 8 ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 31 ลําดับที 24)

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  15 ปีขึนไป 
หมู่ที 7 ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/
ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน  12  
หมู่บ้าน     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1745 ลงวันท3ี1 สิงหาคม 
2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม  เปลียน
แปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 29 ลําดับที 21)      

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  30 ปี ขึนไป 
บ้านหนองอ้อ  หมู่ที 3  ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 20 ลําดับที 8)

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  30 ปี ขึนไป 
หมู่ที 4  ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

         - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 22 ลําดับที 11)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  30 ปีขึนไป 
บ้านดอนโพ หมู่ที 11 ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 37 ลําดับที 32)

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  30 ปีขึนไป
บ้านบางกะโด  หมู่ที 2 ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 18 ลําดับที 5)

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึนไป 
บ้านสิงห์  หมู่ที  6  ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/
ชุมชน แห่งละ  20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน  12  
หมู่บ้านโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561
หน้า 27 ลําดับที 18)      

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึนไป 
บ้านสิงห์  หมู่ที 10  ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/
ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท  (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน  12  
หมู่บ้าน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท  0810.5/
ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561
หน้า 35 ลําดับที 30)      
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โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึนไป 
บ้านสิงห์  หมู่ที 9 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/
ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน  12  
หมู่บ้าน    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 
2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท  0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 33  ลําดับที  27)      

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีเชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึนไป 
บ้านสิงห์ หมู่ที 12 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 40 ลําดับที 36)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 
หมู่ที  12 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 39 ลําดับที 35)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 
หมู่ที 1 บ้านบางกะโด ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 15 ลําดับที 1)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 
หมู่ที 6 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 26 ลําดับที 17)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 
หมู่ที 8  ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 30 ลําดับที 23)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2562 
หมู่ที  4 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 21 ลําดับที 10)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2562 
หมู่ที 5 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 24 ลําดับที 14)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ปี 2562 
หมู่ที 11 บ้านดอนโพ ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 36 ลําดับที 31)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 
หมู่ที 3 บ้านหนองอ้อ ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

         - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/
ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท  (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน  12  
หมู่บ้าน     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 
2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท  0810.5/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 19  ลําดับที 7)      

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 
หมู่ที 10  ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 34 ลําดับที 29)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 
หมู่ที 2  บ้านบางกะโด ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 17 ลําดับที 4)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 
หมู่ที 9 ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 32 ลําดับที 26)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2562 หมู่
ที 7  ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพือสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน 
แห่งละ 20,000 บาท (สองหมืนบาทถ้วน) จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที  31  สิงหาคม 2560  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว109 ลงวันที 
15 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 
2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 28 ลําดับที 20)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,918,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,573,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,573,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,692,000 บาท
        -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง หัวฝ่าย
การโยธา (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,674,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ทีได้รับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ทีปฏิบัติงานในกองช่าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 189,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ทีปฏิบัติงาน
กองช่าง      
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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งบดําเนินงาน รวม 2,135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบและกฎหมายกําหนด   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนให้ผู้มีสิทธิตาม
มาตรา8  แห่งพระราชกฤษฎีกาเกียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0409.5/ว 223 ฉบับวันที 19
 กรกฎาคม 2547) แก่บุตรพนักงานเทศบาล    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าใช้สอย รวม 1,340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าเย็บหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  
ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตังไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์ และอืนๆ  ตาม
ความจําเป็นตามรูปแบบ   และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองท้องถิน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 500,000.- บาท)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 400,000.- บาท)      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น เบียเลียงค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าลงทะเบียนและอืน  ๆ  ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ตาม
รูปแบบการการจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16
 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์สิงก่อ
สร้างและทรัพย์สินอืนๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งอาคารสถานทีทีอยู่ในความดูแลของกองช่าง  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 200,000.- บาท)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 200,000.- บาท)     
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ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เครืองเขียน 
แบบพิมพ์ กระดาษ  ตรายาง  ผงหมึก  กระดาษไข แฟ้มใส่
เอกสาร นําดืม แผงกันห้อง มู่ลี ลฯ วัสดุอุปกรณ์อืนๆ เพือใช้
ในการบริหารงานทัวไป ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้อง
จ่าย  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน    และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท  0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  ที 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง  ๆ เช่น  ฟิวส์  
เทปพันสายไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า   ปลักไฟฟ้า  ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์  ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ตาม
ความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ -
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี   ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  
ที  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 ที 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวนเงิน 150,000.- บาท)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวนเงิน 100,000.- บาท)      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  เช่น  แปลง  
ไม้กวาด  ถังขยะ  ผงซักฟอก  ผ้าปูโต๊ะ  แก้วนํา  จานรอง ฯลฯ 
เครืองมือเครืองใช้ทีจําเป็นเกียวกับงานบ้านงานครัว  ตลอดจน
รายจ่ายอืน ๆ   ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่าย   งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปก
ครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที  9 
มิถุนายน   2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 
2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,
ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ทาสี แปลงทาสี 
ปูนซีเมนต์ หิน ทรายฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ตามความจําเป็น
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย ตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ด่วนมาก  ที  มท  
0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/
ว1248 ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที  19  มีนาคม พ.ศ.  2561 , ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์เครืองอะไหล่
ต่าง ๆ แบตเตอรี หัวเทียน หม้อนํารถยนต์  ยางรถยนต์ฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ที  มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน 
นํามันดีเซล นํามันหล่อลืน กรองนํามันและนํามันเครือง นํามันจารบี 
และอืนๆตามความจําเป็น  โดยใช้กับยานพาหนะ  หรือเครืองจักรกล
อืน ๆ ของเทศบาล เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เลือยยนต์ เครืองตัดหญ้า  
เครืองสูบนําฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - รายจ่าย    งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว1134  ลงวันที  9
 มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ที 
มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที  19  มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี   ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน  2558  และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.
2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19  มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  
24 มกราคม พ.ศ. 2561   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(แผ่นดิสก์) แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ 
กระดาษต่อเนือง  ตลับหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ  -  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน  ๆ  ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 
 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 
มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม
 พ.ศ. 2561     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที 6
ตําบลบ้านสิงห์ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 , ด่วนทีสุด ที  มท  0808.2/ว 1846 
ลงวันที 12 กันยายน พ.ศ. 2560 , ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว 1529 
ลงวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

งบลงทุน รวม 210,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 190,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีบุนวม มีเท้าแขน 2 ข้าง ขาเหล็ก ปรับระดับได้ จํานวน 3 ตัว จํานวน 6,000 บาท
        - ค่าจัดซือเก้าอีบุนวม มีเท้าแขน 2 ข้าง ขาเหล็ก ปรับระดับ
ได้ จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,000 บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนือง
จากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือ ที 
มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน พ.ศ. 2559  ,ที  มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที  4  พ.ศ
.  2561 หน้า 165 ลําดับที 4)    
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชันปรับ ระดับ 3 ชิน 
จํานวน 2 ตู้

จํานวน 11,000 บาท

        - ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ  2  บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชัน
ปรับระดับ 3 ชิน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาทโดยเป็นครุภัณฑ์
ตามคุณลักษณะ  และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไป
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,
ที  มท  0808.2/ว 0444  ลงวันที   24  มกราคม  พ.ศ. 2561
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.  2561 หน้า 165 ลําดับที 1)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก มีหูลินชัก จํานวน 2 ตู้ จํานวน 15,800 บาท
        - ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก มีหูลินชัก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
7,900.- บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์   
เป็นไปตามหนังสือ ที มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,
ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที  4 พ.ศ. 2561 หน้า 165 ลําดับที  2) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตู้ จํานวน 26,400 บาท
ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ  
6,600.-บาท ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -  2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 165 ลําดับที 3)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือเลือยยนต์ ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า จํานวน 2 เครือง จํานวน 50,000 บาท
        - ค่าจัดซือเลือยยนต์ ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 25,000 บาท      ตังงบประมาณตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เป็น   ไปตามหนังสือ  ที  มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  248 ลําดับที 77)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 21 ล้านพิกเซลขึนไป 
จํานวน 1 ตัว

จํานวน 20,000 บาท

        - ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด  21 
ล้านพิกเซลขึนไป จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 20,000 บาท ตังงบประมาณ
ตามราคาท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27
 มิถุนายน พ.ศ. 2559, ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที  24  มกราคม พ.ศ. 
2561  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 25461 - 2564 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 166 ลําดับที  8) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว) จํานวน 1 ชุด

จํานวน 16,000 บาท

        - ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์   สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 ชุด  ๆ ละ 16,000.- 
บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 กระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม   เป็นไปตามหนังสือ  ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม พ.ศ. 2561(ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.  2561 - 2564  เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 166 ลําดับที 7)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 
1 เครือง

จํานวน 10,000 บาท

        - ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED สี  
แบบ Network จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 10,000  บาท  โดย
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561 กระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ที มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 , ที มท 0808.2/
ว 0444  ลงวันที  24  มกราคม พ.ศ.  2561  (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม  เปลียน
แปลง ครังที  4 พ.ศ. 2561 หน้า 166 ลําดับที 6)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครือง จํานวน 15,000 บาท
        - ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
6 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไป
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 , ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24  มกราคม 
พ.ศ. 2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 165 
ลําดับที 5)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงการซ่อมบํารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 
0808.2/ว 1344 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสิงก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึนใหม่   ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
สิงก่อสร้างทีอยู่ในความดูแลของกองช่าง เช่น อาคารและสิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ ฯลฯ   ตามความจําเป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,345,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,345,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,345,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล ซอย
หนองอ้อ 4 หมู่ที 3

จํานวน 1,940,000 บาท

    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุง
บ่อพัก ค.ส.ล ซอยหนองอ้อ 4 หมู่ที  3  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร  ยาว 510.00 เมตร 
หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 2,440 ตารางเมตรพร้อมปรับปรุง
บ่อพัก ค.ส.ล.เดิม จํานวน 52 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลกําหนดพร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน1 ป้าย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ลําดับที 2) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายนําซอยต้น
โพธิ-บ้านนําหัก หมู่ที 10

จํานวน 340,000 บาท

    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายนํา 
ซอยต้นโพธิ-บ้านนําหัก หมู่ที 10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายนํา ขนาดกว้างรวม 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
หรือพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที  4 
พ.ศ. 2561 หน้า 11 ลําดับที 6)  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 
12 ซ้าย (ฝังซ้าย) หมู่ที 4

จํานวน 960,000 บาท

     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง
ชลประทาน 1 ซ้าย 12 ซ้าย (ฝังซ้าย)   หมู่ที  4  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร  
พร้อมขยายหูช้าง หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า1,350 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด   พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน1ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
 พ.ศ. 2496  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.  2561 - 
2564  เพิมเติม  เปลียนแปลง ครังที  4  พ.ศ.  2561 หน้า  10 
ลําดับที 3)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

โครงการติดตังกระจกโค้งภายในเขตเทศบาล หมู่ที 1 - หมู่ที 12 จํานวน 105,000 บาท
    - โครงการติดตังกระจกโค้งภายในเขตเทศบาล หมู่ที 1 - หมู่ที 
12  ติดตังกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 นิว จํานวน 33  
บาน   บริเวณริมถนนภายในเขตเทศบาล    รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1
ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 - 2564 เพิมเติม  เปลียนแปลง 
ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ลําดับที 1 )
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)      

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,941,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,921,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,030,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ซึงเป็นการจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด อย่างหนึง ซึงมิใช่การประกอบดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง  เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะ  ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวนเงิน 500,000 บาท)   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวนเงิน 530,000 บาท)          
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาทําป้าย และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ   ตามความจําเป็น  เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับ ที 2) พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที 18 ตุลาคม 2560,หนังสือ มท ด่วนทีสุดที 0810.5/ว0263
ลงวันที 16 มกราคม 2561  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 122 
ลําดับที 2)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืนๆ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เครืองใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อาคารสถาน
ทีทีอยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          

ค่าวัสดุ รวม 671,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปลง 
ไม้กวาด  ถังขยะ  ผงซักฟอก  ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํา จานรอง ฯลฯ 
เครืองมือเครืองใช้ทีจําเป็นเกียวกับงานบ้านงานครัวตลอดจน
รายจ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที  
9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว1248  ลงวันที   27 
มิถุนายน  2559,ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  และอุปกรณ์เครืองอะไหล่
ต่าง ๆ แบตเตอรี  หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ ยางรถยนต์ ฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอืน ๆ    ตามความจําเป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9  มิถุนายน  2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที   มท  
0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 540,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น   นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันหล่อลืน กรองนํามัน และนํามันเครือง 
นํามันจารบี   และอืน ๆ  ตามความจําเป็น  โดยใช้กับยานพาหนะ 
หรือเครืองจักรกลอืน ๆ   ของเทศบาล    เช่น   รถยนต์ส่วนกลาง 
เลือยยนต์   เครืองตัดหญ้า   เครืองสูบนํา ฯลฯ   ตลอดจนรายจ่าย
อืน ๆ    ตามความจําเป็น   รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่าย     งบประมาณรายจ่ายประจําปี    ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน  2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559ที มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวนเงิน 240,000.- บาท) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวนเงิน 300,000.- บาท)     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที  มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน   2559 ที มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ตามรูปแบบการจําแนกประเภท 
รายรับ  -  รายจ่าย     งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที  27 มิถุนายน 2559ที มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ    หรือค่าซ่อมกลาง  
ตามรูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครืองดืม ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจน
รายจ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ     เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 , หนังสือ ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 , ด่วนทีสุด ที มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน2560,ด่วนทีสุด ที มท 
0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561(ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 
หน้า 103 ลําดับที 3)     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลักสูตรระยะสันเพือเพิมรายได้ให้แก่
ประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพระยะสัน
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  และเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ    เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
,หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560,ด่วน
ทีสุด 
ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน2560 , ด่วนทีสุด ที 
มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561(ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561– 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 
หน้า 93 ลําดับที 1)     
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 400,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล   ค่าตอบแทนกรรมการ   และวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ   ค่าเช่าทีพัก  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจน
รายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ (ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 256 1- 2564 หน้า 169 ลําดับที 3) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)        
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โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จํานวน 500,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตําบล
บ้านสิงห์  ค่าตอบแทนกรรมการ  และวิทยากร  ค่าอาหารว่าง และ
เครืองดืม  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าอาหารค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ    ตลาดจน
รายจ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ  (ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 
2  พ.ศ. 2560 หน้า 23 ลําดับที 1)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 500,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
เช่าทีพัก  ค่าอาหารค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตลาดจนรายจ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 4 ลําดับที 1)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอืน จํานวน 20,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนานักกีฬา   และเข้า
ร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอืน ค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ตลาดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ  (ปรากฏ
ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม  เปลียนแปลง 
ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 104 ลําดับที 1)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ 
สิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืนๆ เช่นครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง อาคาร สถานทีทีอยู่ในความดูแลของกองการศึกษา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น  ห่วงยาง 
ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกปิงปอง ไม้แบตมินตันฯลฯ ตลอดจน
รายจ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน   2558   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559 ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 
มีนาคม พ.ศ. 2561,ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที  24 
มกราคม พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็ก  และเยาวชน
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์  เพือดําเนินการตามโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ตามหนังสือสภาเด็ก
และเยาวชนเทศตําบลบ้านสิงห์ ที รบ 6/2559 ลงวันที 21 
ตุลาคม 2559โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว 3616 ลง วันที 24 มิถุนายน 2559  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 
แก้ไข  ครังที 1  พ.ศ. 2560  หน้า 8 ลําดับที  2) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ค่าตอบแทนกรรมการ  และวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่าทีพัก  
ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตลาดจนรายจ่ายอืน  ๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   พ.ศ.
2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 หน้า 81 
ลําดับที 1)      
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี จํานวน 400,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ลาวเวียงราชบุรี ค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าเช่าทีพัก  ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลาดจนรายจ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 146 ลําดับที 3)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน "ท่องเทียวเมือง
ราชบุรี 
ของดีเมืองโอ่ง" ประจําปี 2562

จํานวน 15,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการจัดงาน " ท่องเทียวเมืองราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง"  
ประจําปี 2562 ตามหนังสืออําเภอโพธาราม ที รบ 0318/ว 4993 
ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
และ  ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24
 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/1791 ลงวันที 3 
เมษายน พ.ศ. 2560(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 194 ลําดับที 1)    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,250,800 บาท
งบกลาง รวม 24,250,800 บาท
งบกลาง รวม 24,250,800 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,140,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นเงินกู้   บมจ. กรุงไทยสํานัก
งานธุรกิจราชบุรีโครงการก่อสร้าง  และปรับปรุงอาคาสํานัก
งานเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ตามสัญญาเงินกู้ฝากประจํา ลงวัน
ที 14  มีนาคม   2554  โดยกําหนดชําระเงินต้น  15  งวด 
ปลอดหนีเงินต้น 2 ปี โดยชําระดอกเบียทุกเดือน ตังแต่ปีที 3 
ถึงปีที  17  ให้ผ่อนชําระเงินต้นอย่างน้อยปีละครัง  ปีละไม่
น้อยกว่า 1,140,000.-บาท(โดยเริมจากปีงบประมาณ 2558) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)         

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 270,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้  บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สํานักงานธุรกิจราชบุรีโ ครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ตามสัญญาเงินกู้ฝากประจํา ลงวันที 14
 มีนาคม  2554   โดยกําหนดชําระหนีเงินต้น  15  งวด  ปลอดหนี
เงินต้น 2 ปีชําระทุกปี โดยเริมจากปีงบประมาณ 2558 และมีอัตรา
ดอกเบียในอัตราเงินฝากทีโอนสิทธิ  + 1.00 % ต่อปี   และชําระ
ดอกเบียทุกเดือน       
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 600,500 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมใน
ส่วนของนายจ้างและพนักงานจ้างตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  2533  และทีแก้ไขเพิมเติม  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี   เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33 และกฎกระทรวง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที  มท 
0809.4/ว1552 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2556 เรืองซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ.  
2557  รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจํา) ทีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สมทบเพิมจากทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจัดสรร จํานวน 
5% เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข
เพิมเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2537 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2542 และวิธีปฏิบัติเกียวกับการส่งเงินสมทบ
ของส่วนราชการ และหนังสือ ด่วนทีสุด ที  มท 0809.5/ว 9 
ลงวันที 22 มกราคม 2557 , ด่วนทีสุด ที  มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,000,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ   ทีมีสิทธิรับเงินเบีย
ยังชีพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 
2552 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกว่าด้วยค่าใช้จ่าย
การสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 2560 หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 
1234 ลงวันที 7 มีนาคม พ.ศ.2560,ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 
757 ลงวันที 7 เมษายน 2560,มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือการช่วย
เหลือ ฯ , ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 , ด่วนทีสุด ที  มท 0810.7/ว 6768  ลงวันที  29
 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  และด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 
ลงวันที 4 มกราคม พ.ศ. 2560(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม  เปลียนแปลง ครังที  4 พ.ศ.
2561 หน้า 105 ลําดับที 1)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)          

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,350,000 บาท
         -  เพือจ่ายเป็นเงินเบียความพิการให้คนพิการทีมีสิทธิ
รับเงินเบียยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพความพิการ  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ.  2559   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกว่าด้วยค่าใช้จ่ายการสงเคราะห์ฯ  พ.ศ. 
2560 หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที  7 
มีนาคม พ.ศ.2560,ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 757 ลงวันที 
7 เมษายน 2560, มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือการช่วยเหลือ ฯ , 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 , ด่วนทีสุด ที  มท  0810.7/ว 6768  ลงวันที   29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และด่วนทีสุด ทีมท 0810.6/ว 24 
ลงวันที 4 มกราคม พ.ศ. 2560   (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 
4 พ.ศ.2561 หน้า 106 ลําดับที 2)
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)          
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 70,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ทีแพทย์ได้
รับรอง และทําการวินิจฉัยแล้ว  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การ
ยังชีพ   หรือถูกทอดทิง  หรือขาดผู้อุปการะเลียงดู   หรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลียงตัวเองได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย   ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 ข้อ  17 รายการเงินอุดหนุนทัวไป
ประจําปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที 4 พ.ศ.2561 หน้า 101 ลําดับที 1)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)            
        

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีสาธารณภัย
เกิดขึน เหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยปัจจุบันทันด่วนและจําเป็น
ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการป้องกัน   และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ  เช่น    
การป้องกันภัย  และการแก้ไขปัญหาอุทกภัย   นําป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และอัคคีภัย 
ฯลฯ หรือเหตุทีเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับสาธารณภัยอืน ๆ   
และ   การอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของผู้
บริหารเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย      ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 254 1 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 
2543  เช่น  การบรรเทาสาธารณภัย     หรือซ่อมแซมสิง
สาธารณะประโยชน์ทีเสียหายจากสาธารณภัย    เป็นต้น  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือฯ  2560  / หนังสือ  ด่วนมาก มท 0313.4/
ว 667 ลว. 12 มีนาคม 2545 /มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที 6 มิถุนายน 2559 /ด่วนทีสุด มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 25660 / ด่วนทีสุด มท 0891.2/ว 
76 ลงวันที 13 มกราคม 2558/ด่วนทีสุด  มท 0810.4/ว 
526  ลงวันที 8 มีนาคม 2560/ด่วนทีสุด มท 0810.4/ว 
1064  ลงวันที  31  พฤษภาคม 2560 / ด่วนทีสุด  มท 
0810.4/ว 1173  ลงวันที 15 มิถุนายน 2560 /ด่วนทีสุด 
มท 0810.4/ว1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560/ ด่วนทีสุด 
มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560/ด่วนทีสุด 
มท  0810.7/ว 6768  ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560/
ด่วนทีสุด มท 0810.5/ว 608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561/
ด่วนทีสุด มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับจราจร จํานวน 30,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร ในการจัดซือ
จัดหาอุปกรณ์  เช่น  การทาสีตีเส้น การจัดซือแผงกัน จัดทํา
ป้ายสัญญาณไฟจราจร หรือ อุปกรณ์ทีใช้ในการควบคุมการ
สัญจรและอืน ๆ  ทีมีลักษณะดังกล่าวตามความจําเป็น  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  0303.4/ ว 3203 
ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)       

ค่าทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 10,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินค่าทุนการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก   
ทีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนเข้ารับการศึกษาหลัก
สูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ฯ สําหรับ
ผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท  0807.3/ว 1245 ลง
วันที 23 กรกฎาคม 2557 เรืองแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี   2553  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ด้านการศึกษา)    
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 82,800 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล พ.ศ. 2545 ข้อ 16 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  โดยพิจารณา
จากงบประมาณรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา ยกเว้น  เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  จะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหก  ของรายรับดังกล่าว ทังนี ไม่เกิน 
750,000 บาท
รายรับจริงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 85,526,544.14 บาท
หัก    -  รายได้จากเงินอุดหนุน                  36,214,552.00 บาท
        -   เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม   - 
คงเหลือรายรับจริงทีนําไปคํานวณ              49,311,992.14 บาท
คํานวณเงินร้อยละ 1/6 เป็นเงิน                         82,186.65 บาท
ฉะนันจึงต้องจ่าย                                             82,800.00 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

      

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
        - เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนใน   ตําบล
บ้านสิงห์  ตามแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานของกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ วันที  29  มิถุนายน 
2553  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที 0303.4/ว 3613 
ลงวันที  21  มิถุนายน  2559  (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2551-2564 หน้า 197 ลําดับที 1)   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 400,000 บาท
        - เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  ระดับ
ท้องถิน หรือพืนที   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0891.3 /ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552โดย
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่เกินร้อยละ 200 ของค่า
บริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 110,000 บาท

        1 เงินช่วยค่าทําศพ    จํานวน    10,000.00     บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าช่วยพิเศษ  (ค่าทําศพ)  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน ให้แก่ทายาทของข้าราช
การส่วนท้องถินซึงถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ    ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.5 /ว
1093 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2554 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  
        2 เงินสะเคราะห์และจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ จํานวน 
 100,000.00  บาท
            - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือจัดสวัสดิการ  ให้แก่ผู้
พิการทีมีรายได้ไม่พอเพียงแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิง  หรือ
ขาดผู้อุปการะเลียงดู    หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตัว
เองได้    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกว่าด้วยค่าใช้
จ่ายการสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 2560 หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1234 ลงวันที 7 มีนาคม พ.ศ.2560,ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/
ว 757  ลงวันที  7 เมษายน 2560, มท  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือการ
ช่วยเหลือ ฯ,ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560,ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768  ลงวันที  29
  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 และด่วนทีสุด ทีมท 0810.6/ว 24 
ลงวันที 4 มกราคม พ.ศ. 2560 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)          
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 937,500 บาท
        - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน(เทศบาล)ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2500  และแก้ไขเพิมเติม  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราช
การส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 
ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ไม่รวม
รายรับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
เป็นไปตาม หนังสือ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 ,
มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
ประมาณการรายรับงบประมาณ 2562   87,500,000.00 บาท
หัก รายรับเงินอุดหนุน              40,629,120.00 บาท
คงเหลือรายรับจริง               46,870,880.00 บาท
คํานวณร้อยละสองของรายได้      937,417.60 บาท
ฉะนันจึงขอตังจ่าย       397,500.00 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
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