
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานสิงห

อําเภอ โพธาราม   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 91,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,475,215 บาท

งบบุคลากร รวม 9,768,288 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,373,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 604,800 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800
.- บาท/
เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 288,000.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คนๆ
ละ 15,840.-บาท รวม 10 เดือน จํานวน 316,800.-บาท โดย
คํานวณตั้งจ่ายจากเงินรายไดจริงของปงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้
ไม่
รวมเงินกูเงินสะสมและ เงินอุดหนุนทุกประเภทในปงบ
ประมาณ 2562 เทศบาล
มีรายรับจริงทั้งสิ้น 90,938,599.13 บาทหักเงินอุด
หนุน 39,099,624.00 บาท
คงเหลือรายรับจริง เป็นเงิน51,838,975.13 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอย่างอื่นๆของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก
เทศมนตรี เดือนละ 6,000.-/เดือน รวม 10 เดือน จํานวน 60,000
.-บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของรองนายก 
เทศมนตรี 2 
คนๆละ 4,500.-บาท/เดือน รวม 10 เดือน จํานวน  90,000
.-บาท  โดย
คํานวณตั้งจ่ายจากเงินรายไดจริง
ของปงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้ไม่
รวมเงินกูเงินสะสมและ เงินอุดหนุน
ทุกประเภทในปงบประมาณ 2562 เทศบาลมีรายรับจริงทั้ง
สิ้น90,938,599.13 บาท หักเงินอุดหนุน 39,099,624.00
 บาท  คงเหลือรายรับจริง  เป็นเงิน 51,838,975.13 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอย่างอื่นๆ ของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภา
เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี 
และการจ่ายเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.-บาท /เดือน รวม 10
 เดือน จํานวน 60,000.-บาท    
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของรองนายกเทศมนตรี 2 คนๆ ละ 4,500.-บาท /เดือน รวม 10
 เดือน จํานวน 90,000.-บาท โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายจากเงินรายไดจริงของปงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้  ไม่รวม
เงิน
กูเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท
ในปงบประมาณ  2562  เทศบาล
มีรายรับจริงทั้งสิ้น 90,938,599.13 
บาทหักเงินอุดหนุน 39,099,624.00 
บาท คงเหลือรายรับจริง เป็นเงิน           51,838,975.13
 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอย่างอื่นๆของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน ค่า
เบี้ย
เลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ.2554   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 172,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการของนายก
เทศมนตรีเดือนๆละ 10,080.-บาท/ เดือน รวม 10
 เดือน จํานวน 1 คน จํานวน 100,800.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เดือนๆละ 7,200.-บาท /เดือน รวม 10
 เดือน จํานวน 1 คน จํานวน 72,000.-บาท
โดยคํานวณตั้งจ่ายจากเงินรายไดจริง
ของปงบประมาณที่แลวมาทั้งนี้ไม่รวม
เงินกูเงินสะสม และ เงินอุดหนุนทุกประเภทในปงบ
ประมาณ 2562 เทศบาล
มีรายรับจริงทั้งสิ้น 90,938,599.13 บาทหักเงินอุด
หนุน 39,099,624.00 บาท
คงเหลือรายรับจริง เป็นเงิน              51,838,975.13 บาทตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นๆของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 1,296,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  15,840
.-บาท/เดือนรวม 10 เดือน จํานวน 158,400.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรอง
ประธานสภาเทศบาล 12,960.-บาท/เดือน รวม 10
 เดือน จํานวน 129,600.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  10
  คน ๆ ละ 10,080.-บาท รวม 10 เดือน จํานวน 1,008,000
.-บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายจากเงินรายไดจริงของปงบประมาณที่
แลวมาทั้งนี้ไม่รวมเงินกูเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในป
งบประมาณ 2562 เทศบาล
มีรายรับจริงทั้งสิ้น 90,938,599.13 บาท หักเงินอุด
หนุน     39,099,624.00 บาท  คงเหลือรายรับจริงเป็น
เงิน 51,838,975.13 บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ดวยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นๆ ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,394,688 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,953,528 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
ประจําป  ของพนักงานเทศบาล
สามัญ ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 16 อัตรา  ประกอบ
ดวย 1 นักบริหารงานเทศบาล(ระดับกลาง)2 อัตรา นักบริหารงาน
ทั่วไป 
(ระดับกลาง) 1 อัตรา นักบริหารงาน
ทั่วไป(ระดับตน) 3 อัตรา เจาหนาที่ทะเบียนและบัตร 1 อัตรา นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน 2 อัตรา  นิติกร 1 อัตรา นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา  นักทรัพยากรบุคคล 1  อัตรา 
เจาพนักงานธุรการ  2 อัตรา เจาพนัก
งานทะเบียน จํานวน 1 อัตรา นักพัฒนาชุมชน  1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 196,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลของ องคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นและผูมีสิทธิ์ไดรับ   ตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนดจํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย 
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)ในอัตราเดือน
ละ 7,000.- บาท  
2.รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 5,600.- บาท 
3.หัวหนาสํานักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง)ในอัตรา
เดือนละ 5,600.- บาท     
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สําหรับพนักงานเทศบาล  และเงิน
เพิ่มอื่น ๆ 
ตามระเบียบฯใหแก่พนักงานที่มีสิทธิ
ไดรับและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของตําแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นและผูมีสิทธิ์ที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด  จํานวน  6 อัตรา  ประกอบดวย     
1. ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท      
2. รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท      
3. หัวหนาสํานักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ 5,600บาท 4. หัวหนาฝายปกครอง (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 1,500บาท      
5.หัวหนาฝายอํานวยการ(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท     
6.หัวหนาฝายธุรการ (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 207,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจางใหแก่ลูกจางประจําและเงินเพิ่มค่าจาง
ประจําป ของลูกจางประจําที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด  จํานวน 1 อัตรา  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,710,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่
ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 75,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับ  ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานใน
สํานักปลัดเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

งบดําเนินงาน รวม 4,854,927 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 670,927 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 384,927 บาท
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1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 10,000 
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงาน  และลูกจางของเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนฯ 2557ด่วนที่สุดที่ มท.0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
2. เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 10,000 
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานใหกับ
เทศบาล ตามลําดับชั้นของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.3 / ว 3369 ลงวันที่  9
 พฤศจิกายน  2537 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 1364 ลงวันที่ 27เมษายน 2538    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
3. ค่าตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน30,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสอบ
คัดเลือก ตามประกาศ ก.ท.จ.ราชบุรี ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547
 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยการจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการสอบ  พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2555    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
4. ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนต่อองคกรส่วน
ทองถิ่น จํานวน 334,927 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน ต่อองค
กรปกครองส่วนทองถิ่น  เช่น  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิไดรับ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุม ใหแก่ประธานกรรมการและ
คณะกรรมการสภาเทศบาล   แต่งตั้งขึ้นโดยไดรับค่าเบี้ย
ประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
ครั้งละ 250 บาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะจะได
รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดัง
กล่าว และที่ปฏิบัติหนาที่ใหกับเทศบาล
และผูมีสิทธิไดรับ อาทิคณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเป็นการ
เร่งด่วน  นอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฏหมาย
กําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าเช่าบาน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินค่าเช่าบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและ
เงินค่าเล่าเรียน ใหผูมีสิทธิ ตามมาตรา 8  แห่งพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพ.ศ.2562(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค .0409.5/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิ.ถุนายน 2559) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าใช้สอย รวม 3,255,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัด สิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน (ยก
เวนค่าเช่าบาน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี ค่า
จางเหมาบริการต่างๆ และค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 3889 ลงวันที่  29พฤศจิกายน  2538 จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธต่างๆ ค่าขนส่งต่างๆ ค่าอัดลางขยายภาพ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งหมอ แปลงเครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ค่าเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมการปรับปรุง/การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณค่าติดตั้ง/ค่าธรรมเนียม
การติดตั้ง ปรับปรุงระบบโทรศัพท /โทรสาร/อินเตอรเน็ต พรอม
อุปกรณ การปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ ค่าจัดทําป้าย
รณรงคประชาสัมพันธ ป้ายเขตพื้นที่ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ
 ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
รับ- รายจ่ายตามงบประมาณของ องคกรปกครองส่วนทองถิ่นและ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
. 0808.2 /ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน 946,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 854,000 บาท     

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 275,000 บาท

1. ค่ารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการรับรอง 
ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ 
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ค่าพิมพเอกสาร ค่าใชจ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการรับรองรวมทั้งค่าบริการ  และค่า
ใชจ่ายอื่นซึ่งจําเป็นตองจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรองเพื่อเป็น ค่ารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นโดยตั้งจ่ายไม่เกินรอยละ 1 ของรายได
จริงในป
ที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู เงินผูที่มีอุทิศ
ให เงินอุดหนุน เงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
2. ค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ต่าง ๆ และค่าบริการอื่นๆในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่นคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ และ
การประชุมระหว่างองคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น หรือ องคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นประชุมร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆเช่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ การประชุมอื่น ๆ และเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งเขาร่วมประชุม และที่ไดรับการแต่ง
ตั้งตามกฎหมายและระเบียบ ฯ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
3. ค่าใชจ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และการจัดงานวันสําคัญของชาติ
จํานวน250,000บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวฯ จํานวน 100,000 บาท ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬา ฯ 2559 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0810.6/ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563(ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 229 ลําดับที่ 1)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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สมเด็จบรมราชินีนาถ จํานวน 1
00,000 บาท ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการ
เบิกค่าใชจ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาฯ 2559,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.6/ว 1378 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2563(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 229 ลําดับที่ 1)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
- ค่าใชจ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
เช่นวันจักรี  วัน
ปยมหาราช วันรําลึกในพระมหกรุณาธิ
คุณของรัชกาลที่ 9 วันสําคัญของทางราชการ
ต่างๆ จํานวน 50,000 บาท 
ตามหนังสือสั่งการของทางราชการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย 
ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาฯ 2559
 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.6/ว 1378
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 229 ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายตามโครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป
ของเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ของเทศบาล เป็นค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าจาง
เหมาบริการต่างๆ ตลอด
จนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.
2541 และ  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0808.3/ว 1332ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2562 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หนา 286 ลําดับที่ 13) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 

ค่าใชจ่ายตามโครงการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัด
ทําแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอดจน
รายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การดําเนินโครงการ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว1045
 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวัน
ที่ 3  สิงหาคม  2561 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หนา 287 ลําดับที่ 14) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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ค่าใชจ่ายตามโครงการต่างๆ ตามนโยบายของอําเภอ,จังหวัด,ส่วน
ราชการและกระทรวง

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
ต่างๆ ตามโนบายของอําเภอ,จังหวัด,
ส่วนราชการ และกระทรวง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2596 แกไขถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ.2552 (ปรากฎตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561– 2565 หนา 285 ลําดับที่ 11)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 

ค่าใชจ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
เทศบาลพบประชาชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่า
ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ  ค่าจางเหมา
บริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการเป็น
ไปตาม   หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ 4335 
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 (ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.
2561-2565 หนา 281 ลําดับที่ 3) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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ค่าใชจ่ายตามโครงการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการรณรงคประชาสัมพันธใหความ
รูเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเลือก
ตั้ง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญของ
รางวัล  หรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ  ค่าจางเหมา
บริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (ปรา
กฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 283 ลําดับ
ที่ 6)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        

ค่าใชจ่ายตามโครงการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ทุกระดับ

จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
รณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ในทุกระดับ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอด
จนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หนา 282 ลําดับที่ 5) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 17/190



ค่าใชจ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการอบรมกฎหมายเบื้องตนสําหรับ
ประชาชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าจาง
เหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใช
จ่ายใน
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565  หนา 258
 ลําดับที่ 2)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใชจ่ายในการเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ใชจ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นในส่วนของ คณะผู
บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงาน
จาง ในสังกัด เขารับการอบรมสัมมนาต่างๆ  และ   ผูที่ไดรับ
อนุญาตใหเดินทางไปราชการ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆตาม
ความ
จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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ค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
อบรมและสัมมนาของบุคลากร ของ
เทศบาลประกอบดวยคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พรอมพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงาน
จาง เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การ
ฝึกอบรม  และเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.  2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม  (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 –
2565 หนา 284 ลําดับที่ 8) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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ค่าใชจ่ายในโครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
จัดทําปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ   ค่าจางเหมา
บริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปก
ครองทองถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/
ว 179 ลงวันที่  15  มกราคม  2562 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 1921 ลงวันที่  16  พฤษภาคม 
2562,ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563,ที่ มท
 0810.3/ว179 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2562,ที่ มท 0810.3/
ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562(ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 
พ.ศ.2561–2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2หนา 13 ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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ค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่าง
ประเทศ
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจาง
ประจําและ
พนักงานจาง

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
และ  ต่างประเทศของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางในการ
ประชุม / ฝึกอบรมสัมมนาและ / หรือ
ศึกษาดูงานของผูบริหารทองถิ่น สมา
ชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และ
ผูเกี่ยวของเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ยานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561–2565) แกไขครั้งที่ 1  
หนา 9 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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ค่าใชจ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายก
เทศมนตรี

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  หรือ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบล
บานสิงห เป็นไปตามระเบียบ คคก.
ว่าดวยการเลือกตั้ง ฯ 2554หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 3675 
ลว 6 ก.ค.61(ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนา 282 
ลําดับที่ 4) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสราง
ทรัพยสิน อื่น ๆ  ของเทศบาลเช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟ้า คอมพิวเตอร อาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลของสํานักงานเทศบาลและอื่นๆตามความจําเป็นฯลฯ
  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน 100,000.- บาท)     
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 100,000.-บาท)   
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ค่าวัสดุ รวม 361,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง  ผงหมึกกระดาษไข  แฟ้มใส่เอกสารน้ํา
ดื่ม แผงกั้นหอง มู่ลี่ฯลฯ วัสดุอุปกรณ และอื่นๆ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานดานการ
บริหารงานทั่วไปตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตองจ่ายราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ- รายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559,ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561,มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562และ มท 0808.2/ว 2061 ลง
วันที่ 26 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 23/190



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณไฟฟ้า 
และวิทยุต่างๆ เช่น ฟวส เทปพันสาย หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - ราย
จ่าย   ตามงบประมาณ   ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท.0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที่ 9 
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248  ลงวัน
ที่  27 
มิถุนายน  2559, ที่ มท  0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว
 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26
 มีนาคม 2562 ,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/
ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ 
ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 24/190



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่อง
ใชต่างๆ เช่น แปรง ไมกวาด  ถังขยะ 
ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา  จานรอง 
ถังขยะ ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงาน
ครัว ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่ายตามงบประมาณของ องคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่มท.0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,
ที่ มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 ,ที่ มท
 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 25/190



วัสดุก่อสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณก่อสราง
ไมทาสี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต   หิน ทรายฯลฯ ตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด    ตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ- รายจ่าย ตาม
งบประมาณ  ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่นและ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวง 2558  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562  และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26
 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 26/190



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ
และอุปกรณเครื่องอะไหล่ต่าง ๆ เช่น  ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ หัวเทียน 
หมอน้ํารถยนต ยางรถยนตฯลฯตลอด
จนรายจ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทราย
จ่าย ตามงบประมาณของรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นและตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558   และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2
/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562,ที่ มท
 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 
27 พฤษภาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 27/190



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน ซุบ
เปอร  น้ํามันดีเซล   น้ํามันหล่อลื่น 
กรองน้ํามัน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบี เครื่องตัดหญา เครื่องสูบ
น้ําฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี จําแนก
ประเภทราย
รับ-รายจ่าย ตามงบประมาณของ องค
กรปกครองส่วนทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่นด่วนมาก ที่  มท.0808.2/ ว 1134  ลงวันที่  9
มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท.0808.2/ว1248/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
,ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม 2561ที่ มท
 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26
 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท
 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 28/190



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย  เช่น  แอลกอฮอลออกซิเจน  น้ํายาต่าง ๆ
  เวชภัณฑ  
สายยาง  หลอดแกว เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ  ตลอดจนราย
จ่ายอื่น ๆ   
ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท ราย
รับ - รายจ่าย ตาม
งบประมาณขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวมหาด
ไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 , ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26
 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ 
มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 29/190



วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร 
เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด ศัตรูพืช และสัตว อาหารสัตว พันธุ
พืช ปุย พันธุสัตวปก และสัตวน้ํา ฯลฯ ตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วน
มาก ที่  มท. 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกระทรวมหาด
ไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561, ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 ,ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม  2563    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 30/190



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ขอมูลข่าว
สาร  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอรพู่กันและสี ฟลม การลาง
ฟลม   อัด ขยายรูป ฟวเจอรบอรด เมนโมรี่การด ฟลม
สไลด  แถบบันทึกภาพเสียง หรือภาพ ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
รับ - รายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นและ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
.0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559, ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  
2562 และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 
,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2
/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม  2563   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 31/190



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น อุปกรณบันทึก
ขอมูล (แผ่นดิสก) แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ  เทปบันทึก
ขอมูล   แป้นพิมพ   กระดาษต่อเนื่อง แบบเลเซอรฯลฯ ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย ตาม
งบประมาณขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวมหาด
ไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561,มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ  2562  และ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 26
 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท
 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 568,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 430,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานเทศบาล   ระบบ
เสียงตามสายประชาสัมพันธ และอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ
.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12
  กันยายน 
พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม พ.ศ. 2562,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวัน
ที่ 20 มีนาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 32/190



ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 45,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาค่าน้ําบาดาล และอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลา
คม พ.ศ. 2560 , ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่  12
  กันยายน 
พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม พ.ศ. 2562,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวัน
ที่ 20 มีนาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของสํานัก
งานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชในการติดต่อราชการและประสานงาน
กับทางราชการ
อื่น ๆ ฯลฯเป็นไป ตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560,ด่วนที่
สุด ที่  มท  0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560,
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวัน
ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562,ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย  ค่าโทรเลข  
ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียยากร 
ค่าไปรษณียบัตร     และค่าลงทะเบียนจดหมายและพัสดุต่างๆ ที่
ใชสําหรับการติดต่อราชการของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846  ลงวันที่  12 กันยายน พ.ศ.2560
,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 41,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต  และค่า
สื่อสารอื่นๆ ตามความความจําเป็น เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217  ลงวันที่  19 ตุลาคม  พ.ศ. 2560
,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ
.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

งบลงทุน รวม 852,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 842,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน กระจก
พรอมฐาน จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,000  บาท ตั้งงบประมาณตาม
ราคาทองถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน  พ.ศ. 2559, ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ
. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล (ดีเซล)  จํานวน 1 คัน จํานวน 715,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนตบรรทุก   (ดีเซล) ขนาด  1 ตัน  ขับ
เคลื่อน 2 ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หอง
โดยสารเป็นแบบ,มีช่องว่างดานหลังคนคับ (Cab) โดยเป็น
ครุภัณฑ ตามคุณลักษณะและราคาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ป 2562 เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม พ.ศ. 2561, ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24
 มกราคม พ.ศ. 2561ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน(จอขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000
 บาท โดยเป็นครุภัณฑ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ประจําป 
พ.ศ. 2563 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12
 พฤษภาคม  2563 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการ
จําแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพยสิ่งก่อสราง ค่าใชจ่ายใน
การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสรางที่
อยู่ในความดูแลของสํานักปลัดสิ่ง
ก่อสรางต่างๆ ฯลฯ ตามความจําเป็นตามความจําเป็น  ตามรูป
แบบการจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

งานบริหารงานคลัง รวม 4,765,108 บาท
งบบุคลากร รวม 3,982,608 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,982,608 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,639,412 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปของพนักงานเทศบาลสามัญตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน  9  อัตรา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนัก
งานเทศบาลตามระเบียบและกฎหมายกําหนดจํานวน 1
  อัตรา  ประกอบดวย 
ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงาน
ทองถิ่นระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สําหรับพนัก
งานเทศบาล  และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ตามระเบียบฯใหแก่พนักงานที่
มีสิทธิไดรับ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 92,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น และผูมีสิทธิ์ที่ไดรับตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด จํานวน 3 อัตราประกอบดวย     
1. ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) ใน
อัตราเดือน ละ 5,600 บาท    
2. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ใน
อัตราเดือน ละ 1,500 บาท    
3. หัวหนาฝายพัฒนารายได (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ใน
อัตราเดือน ละ 1,500 บาท    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,103,436 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่
ปฏิบัติงานในกองคลัง    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบ  และกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานใน
กองคลัง 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 735,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเป็นการ
เร่งด่วน นอกเวลา ราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฏหมาย
กําหนด   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าเช่าบาน จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินค่าเช่าบานตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 58,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ใหผูมี
สิทธิตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2523(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค0409.5/ว 223 ฉบับลงวันที่ 19 ก.ค.2547) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่า
โฆษณา  และเผยแพร่หรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่ารับวารสาร สื่อสิ่ง
พิมพต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี ค่าจาง
เหมาบริการต่าง ๆ สื่อประชาสัมพันธต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้าระบบ
ประปา โทรศัพทฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ   ตามความจําเป็น
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ- รายจ่าย ตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่มท. 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใชจ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนาและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช
จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรม
เนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ   ละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นในส่วนของพนักงานเทศบาล ลูกจางพนักงาน
จางในสังกัดเขารับการอบรมสัมมนา
ต่างๆ และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง
ไปราชการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตวามความ
จําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสราง
ทรัพยสินอื่น ๆ  ของเทศบาล เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟ้า  คอมพิวเตอร  ที่อยู่ในความดูแลของ
กองคลังและอื่น ๆตามความจําเป็นฯลฯ และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น  เครื่องเขียน   แบบ
พิมพ  กระดาษ ตรายาง ผงหมึกกระดาษไข แฟ้มใส่เอกสาร น้ํา
ดื่ม แผงกั้นหอง มู่ลี่ฯลฯ วัสดุอุปกรณ และอื่นๆ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหาร งานทั่วไป  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นตองจ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายตามงบประมาณ ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมากที่ มท. 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่อง
ใชต่างๆ เช่น แปรงไมกวาด ถังขยะ
ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง  ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใชที่
จําเป็นเกี่ยว
กับงานบานงานครัว ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย 
ตามงบประมาณของ องคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น     และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลง วันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท.0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27 
มิถุนายน  2559 ,ที่  มท. 0808.2/
ว1536ลงวันที่  19  มีนาคม 2561, 
ที่ มท.0808.2/ว0444 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561มท.0808.2
/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562  และ มท.0808.2/ว 2061  ลงวัน
ที่  26 
มีนาคม 2562 ,ที่ มท 0808.2/ว 
254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ 
มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว
 
1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ
และอุปกรณเครื่องอะไหล่ต่าง ๆ เช่น 
ยางนอก  ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน  หมอน้ํารถยนต ยางรถ
ยนต ฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณของรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - 
รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นและตาม
หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท .0808.2/ว1134
 ลงวันที่  
9  มิถุนายน  2558  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ 
มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน ซุบเปอร น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามันและน้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจาระบี เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ําฯลฯ ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี จํา
แนประเภทรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณขอองคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 และตามหนังสือกระทรวมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ขอมูลข่าวสาร เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร พู่กันและสี ฟลม การ
ลางฟลม  อัด ขยายรูป ฟวเจอรบอรด 
เมนโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึก
ภาพเสียง หรือภาพฯลฯ ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-ราย
จ่ายตามงบประมาณขององคปกครอง
ส่วนทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2 /
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:38 หนา : 44/190



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น อุปกรณบันทึก
ขอมูล(แผ่นดิสก) แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึก
ขอมูล   แป้นพิมพ  กระดาษต่อเนื่อง แบบเลเซอร  ฯลฯ ตลอดจน
รายจ่าย
อื่น ๆ ตามความจําเป็น  รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย  ตามงบประมาณขององคกรปก
ครองส่วนทองถิ่น   และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558   และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,ที่ มท
 0808.2/ว254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 
27 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป 2563 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว
 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าใชจ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
บริหารจัดการ  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ค่าตอบแทนกรรมการ
และวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าอุปกรณต่างๆ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิโครงการ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นพ.ศ.2559 และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว.24 มิ.ย. 2559
,ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ. 2561-2565 หนา 295 ลําดับที่ 26) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,227,096 บาท

งบบุคลากร รวม 2,563,596 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,563,596 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 990,036 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป    ของ   พนักงานเทศบาลสามัญตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด จํานวน 5 อัตรา ประกอบดวย หัวหนาฝาย
ป้องกันฯ(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) เจาพนักงานป้องกันฯ
ปฏิบัติงาน 3 อัตรา นักจัดการงานเทศกิจ (ปก/ชก)  1 อัตรา   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นและผูมีสิทธิที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 1 อัตรา ประกอบดวย 1.หัวหนาฝาย
ป้องกันฯ(อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,373,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่
ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได)       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 183,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

งบดําเนินงาน รวม 2,519,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,800 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหกับผู
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
เทศบาล อาทิ ค่าตอบแทน อปพร. 
ที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งครั้งคราว
หรือกรรมการอื่นๆ และผูมีสิทธิได
รับตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมาย
กําหนด    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเป็นการ
เร่งด่วน นอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฏหมาย
กําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าเช่าบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่
พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงิน
ค่าเช่าบาน  ตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ใหผูมี
สิทธิตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2523(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0422.3/ว 257 ฉบับลงวันที่ 28 มิ.ย. 2559) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าใช้สอย รวม 1,675,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,125,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าถ่ายเอกสาร   เย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวาง
บรรทุก ค่า
เช่าทรัพยสิน (ยกเวนค่าเช่าบาน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่ารับวารสาร สื่อ
สิ่งพิมพต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใชจ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่า
จางเหมาบริการต่างๆ จัดทําสื่อประชาสัมพันธต่างๆ ค่าขนส่ง
ต่างๆ ค่าอัดลางขยายภาพค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งหมอแปลง
เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้า ค่า
เดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า  ค่าธรรมเนียมการปรับปรุง/การ
เพิ่มกําลังไฟฟ้า  ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  และอุปกรณค่าติด
ตั้ง/ค่าธรรมเนียมการติด
ตั้ง  ปรับปรุงระบบโทรศัพท/โทรสาร/อินเตอรเน็ตพรอม
อุปกรณ การปรับปรุงระบบประปาและอุปกรณ ค่าจัดทําป้าย
รณรงคประชาสัมพันธ ป้ายเขตพื้นที่ฯลฯตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ
 ตามความจําเป็นรายละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภทราย
รับ- รายจ่ายตามงบประมาณ  ของ อปท. และตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใชจ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา  และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯ
ลฯละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่ายตามงบ
ประมาณของ อปท. ในส่วนของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
พนักงานจาง ในสังกัดเขารับการอบรมสัมมนาต่าง ๆ และ   ผูที่ได
รับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ ตามความจําเป็นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าใชจ่ายในโครงการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติด   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  เป็นไป
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4
 ธันวาคม พ.ศ.256และ 
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562,หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/ว1331
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565หนา 265 ลําดับที่ 16)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าใชจ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าจางเหมาบริการต่างๆตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่าใชจ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 264 ลําดับที่ 12)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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ค่าใชจ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน   
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณต่าง ๆ  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าจาเหมา
บริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไป
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 
2557 และด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 4202 ลงวันที่ 25   ธันวาคม 2561 
และด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2562, ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562, ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว0023 ลงวันที่ 9
 เมษายน 2563(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 262 ลําดับที่ 6)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประ
จําอปท. ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญของรางวัล หรือ
เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่าย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.255,หนังสือกระทรวงหมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561ด่วนที่
สุด ที่ มท 0229/ว 7367 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และด่วนที่สุด,ที่ มท0810.4/ว1464 ลง
วันที่ 5 เมษายน 2562,ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ 2563 (ปรา
กฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 หนา 11 ลําดับที่ 3)     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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ค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสรางศักยภาพของ อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝายพลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสรางศักยภาพของอาสาสมัคร อปพร.ฯ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  ค่าของ
ขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณต่างๆค่าเช่าที่พัก ค่า
อาหาร ค่า
จางเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
เป็นไป ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 261 ลําดับที่ 3)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าใชจ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  เป็นไปตามระเบียน
กระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 261
 ลําดับที่ 4)      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑสิ่งก่อสราง
ทรัพยสินอื่นๆของเทศบาล เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ  เครื่องใชไฟฟ้าคอมพิวเตอร  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลของสํานักงานเทศบาลและอื่นๆตามความจําเป็นฯลฯ และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได  จํานวน 150,000.-บาท)     
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 150,000.-บาท)     
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ค่าวัสดุ รวม 576,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงาน
ต่าง ๆ เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  กระดาษ ตรายาง ผง
หมึก กระดาษไข แฟ้มใส่เอกสาร  น้ําดื่ม  แผงกั้นหอง 
มู่ลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณและอื่น ๆ เพื่อ
ใชในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
งานทั่วไป  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นตองจ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท   ราย
รับ - รายจ่าย 
ตามงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น   และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมาก
ที่ มท.0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  และตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561,
ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2
/ว 
1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ 
ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณไฟฟ้า
และวิทยุต่างๆ เช่น ฟวส เทปพันสาย หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต  เบรกเกอร
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ- ราย
จ่าย ตามงบ
ประมาณ  ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท
 0808.2/
ว 0444ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.
2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ 
มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่อง
ใชต่างๆ เช่น แปรง ไมกวาด ถังขยะ 
ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง 
ถังขยะฯลฯ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงาน
ครัว ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆตามความจําเป็น รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่ายตามงบประมาณของ องคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และตามหนังสือ  กระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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วัสดุก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณก่อสราง
ไมทาสี แปรงทาสี ปูนซีเมนต หิน ทราย
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่าย ตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่  24 มกราคม 
พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว1545 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ
และอุปกรณเครื่องอะไหล่ต่างๆ เช่น 
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน  หมอน้ํารถยนต ยางรถ
ยนตฯลฯตลอด
จนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด    ตามบัญชีจําแนก
ประเภท
รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคมพ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน ซุบเปอรน้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามันแลน้ํามัน
เครื่องน้ํามันจาระบี เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ  ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2
/ว1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24
 มกราคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย เช่น แอลกอฮอลออก-
ซิเจน น้ํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ  สายยาง  หลอดแกว เครื่อง
มือ วิทยาศาสตรฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นราย
ละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลง
วันที2่7 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น  สารเคมีป้องกัน
และ กําจัดศัตรูพืช  และสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุย พันธุสัตว
ปกและสัตวน้ํา ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ  ตามความจําเป็น
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ -  รายจ่าย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว1134  ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ขอมูลข่าวสาร เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและ
สี ฟลม การ-
ลางฟลม อัด ขยายรูป ฟวเจอรบอรด 
เมนโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึก
ภาพเสียงหรือภาพฯลฯ ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆตามความจําเป็น รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - 
รายจ่าย ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นและตาม
หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
  ลงวันที่  
9  มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุเครื่อง
แต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ
กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา เข็ม
ขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องหมาย
ยศ และสังกัด เครื่องแต่งกายชุด
ฝึกโขน ละคร ฯลฯ ตลอดจนราย
จ่ายอื่น  ๆ  ตามความจําเป็นราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท 
รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ   
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท
 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว2061
 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 
254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 
27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึก
ขอมูล (แผ่นดิสก)แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึก
ขอมูล  แป้นพิมพ  กระดาษต่อเนื่อง 
ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเลเซอรฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ
  ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วม
าก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558   และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น  เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
 ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมากที่ มท.0808.2/
ว1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 / ว
 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 
พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท
 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแกส  หัววาลเปด  ปดแกส ฯลฯ
 ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24
 มกราคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 146,600 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานศูนยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ศูนยหัตถกรรมบานกําแพงเหนือ) และ
อื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 , ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล และอื่นๆฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลา
คม พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12
 กันยายน พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวัน
ที่ 20 มีนาคม 2563(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 7,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของสํานัก
งานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชในการติดต่อราชการและประสานงาน
กับทางราชการอื่นๆ ฯลฯเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.8/ว 2217  ลงวันที่  19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 
พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคมพ.ศ.2560 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวัน
ที่ 20 มีนาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่าย
เกี่ยวกับการใชระบบ อินเตอรเน็ต และ
ค่าสื่อสารอื่น ๆ ตามความความจําเป็น
เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 
พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1846 ลงวันที่ 12กันยายน พ.ศ.2560,
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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งบลงทุน รวม 144,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,100 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน  2   เครื่อง จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม    
ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction   แบบฉีด
หมึกพรอม    
ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่องๆ 
ละ 7,500 บาท โดยเป็นครุภัณฑตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ และระบบคอม
พิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,
ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2
/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด  LED  ขาว
ดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท โดย
เป็นครุภัณฑตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการ
จําแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพยสิน  สิ่งก่อสรางค่าใชจ่ายในการ
ประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม
หรือปรับปรุงสิ่งก่อสรางที่อยู่ในความ
ดูแลของงาป้องกันฯสิ่งก่อสรางต่างๆ 
ฯลฯตามความจําเป็นตามตามรูปแบบ
การจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย  
งบประมาณขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 548,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของ รางวัล หรือ
เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าเช่า
ที่พัก  ค่าอาหาร   ค่าจางเหมาบริการ
ต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ    เป็นไปตามระเบียนกระทรวง
มหาดไทย  ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 260  
ลําดับที่ 1)    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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งบลงทุน รวม 498,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 498,000 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV  ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง   
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารใชในงานรักษาความปลอดภัย   
ทั่วไป ภายในหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ต.บานสิงห

จํานวน 498,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 
ชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
ใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ภายใน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6
 จํานวน 6 ชุด พรอมอุปกรณ เครื่องควบคุม สายสัญญาณและ
จอแสดงผล (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3หนา 10 ลําดับที่ 1)   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,559,280 บาท

งบบุคลากร รวม 2,699,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,699,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,064,600 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปของพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ใหแก่ ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
สําหรับพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสูรบ และเงินเพิ่ม
อื่นๆ ตามระเบียบฯสําหรับพนักงานเทศบาล  ตามหนังสือสํานัก
งาน  ที่  กท 0809.3/ว 91 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
 เรื่อง การใหพนักงานส่วนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู
รบ (พ.ส.ร.) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 76,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนัก
งานเทศบาล ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด  จํานวน 2 อัตรา  ประกอบดวยผูอํานวย
การกองการศึกษา(อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง) จํานวน
1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (อํานวย
การทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 403,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางที่
ไดรับตามระเบียบและกฎหมาย กําหนด ที่ปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจางที่ไดรับตาม
ระเบียบ   และกฎหมายกําหนดที่
ปฏิบัติงานในกองการศึกษา เป็น
ไปตามหนังสือสํานักงาน  กท. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 855,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 199,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใหแก่ 
พนักงานเทศบาล   ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งให
มาปฏิบัติราชการเป็นการเร่งด่วน  
นอกเวลาราชการตามอัตราที่
ระเบียบและกฎหมายกําหนดเป็น
ไป ตามหนังสือกระทรวงมหาด
ไทยที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าเช่าบาน จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบาน ใหแก่
พนักงานเทศบาลฯผูมีสิทธิไดรับค่า
เช่าบานตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าดวยค่าเช่า
บานของ
ขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
 พ.ศ.2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงการศึกษา
และเงินค่าเล่าเรียน  ใหผูมีสิทธิตาม
มาตรา 8  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
พ.ศ.2562 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุดที่ กค 0409.5/ว257ฉบับ
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่า
โฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ่ายใน
การดําเนินคดี  ค่าจางเหมาบริการค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท และอื่นๆตามความจําเป็นตามรูป
แบบ  และการจําแนกประเภทประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองทองถิ่นตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได  จํานวน 30,000 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 60,000 บาท)     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใชจ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ใชจ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ  ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ฯลฯของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
และพนักงานจางในสังกัดเขารับการ
อบรมสัมมนาต่างๆและผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการ ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆตามความจําเป็นตามรูปแบบ
การจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําป  ขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่า
ใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  
พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2
/ว1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน 50,000 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท)      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสิ่งก่อ
สราง และทรัพยสินอื่นๆ  เช่น  ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองการ
ศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ มท 0808.2/ว1248ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน 40,000.-  บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  จํานวน  40,000.-บาท)      
   

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพกระดาษ  ตรายาง ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใส่เอกสาร น้ํา
ดื่ม แผงกั้นหอง มู่ลี่ ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณอื่นๆ เพื่อใชในการบริหาร
งานทั่วไป  ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองจ่ายรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 , ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, ที่ 
มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19 
มีนาคม 2561 และที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2
/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต่าง ๆ  เช่น  ฟวส   เทปพันสายไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า   ปลั๊ก
ไฟฟ้า 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร 
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณ
รายจ่ายประจําปขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน ที่ 9
 มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559,ที่ มท  0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561,และ
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2
/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัวต่าง ๆ เช่น  ไมกวาด ถัง
ขยะผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรองฯลฯ เครื่องมือเครื่องใช
ที่จําเป็นเกี่ยวกับงาน บานงานครัวตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตาม
ความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําป  ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561,และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และอุปกรณเครื่องอะไหล่ ต่าง ๆ แบตเตอรี่ หัวเทียน  หมอน้ํารถ
ยนต  
ยางรถยนต ฯลฯ ตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียด  
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - 
รายจ่ายง บประมาณรายจ่ายประจําป  ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559,ที่ 
มท  0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19 
มีนาคม 2561,และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561,ที่ 
มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่น  เช่น น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามัน และน้ํามันเครื่อง  น้ํามันจาร
บี  และอื่น ๆ 
ตามความจําเป็นโดยใชกับยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล
อื่นๆ ของเทศบาล เช่น  รถยนตนั่งส่วนกลาง เลื่อยยนต เครื่องตัด
หญา เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบ
ประมาณ
รายจ่ายประจําปขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และ
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2
/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และที่ มท 0808.2/ว1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ขอมูลข่าวสารต่าง ๆ
  เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร  พู่กันและสี  ฟลม การลางฟลม  อัด
ขยายรูป  ฟวเจอรบอรด 
แมมโมรีการดฟลมสไลด  แถบบันทึกภาพ  หรือเสียง ฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําป  ขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559,ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 และ ที่ มท0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร 
เช่น อุปกรณบันทึกขอมูล(แผ่นดิสก) แผ่นกรองแสง หมึก
พิมพ เทปบันทึกขอมูล   แป้นพิมพ  กระดาษต่อเนื่อง ตลับหมึก
เครื่องพิมพแบบเลเซอร
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความ
จําเป็นรายละเอียด  ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําป  ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9
 มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559, ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561, ที่ 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2
/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 196,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
กองการศึกษา และอาคารสถานที่ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560,ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 , ด่วนที่
สุด ที่ มท 
0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได  จํานวน 80,000 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท)

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท (ที่ใช
ในการติดต่อราชการ)ของกองการศึกษา เป็นไป ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปก
ครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560,ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน2560,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทาง
โทรคมนาคม และค่าใชจ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเทอรเน็ตของกองการศึกษา 
เป็นไป  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 , ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560,
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1529 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560,ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  2,500 บาท  เป็น
เงิน 5,000 บาท 
ตั้งประมาณตามเกณฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที2่7
มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 และที่  มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,761,350 บาท
งบบุคลากร รวม 3,122,550 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,122,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,248,050 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  เงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป
ของพนักงานครูเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 38,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะ สําหรับพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,674,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  ที่
ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด 
ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปก
ครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน 674,000.-  บาท)    
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  1,000,000.-   บาท)      
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับ   ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานใน 
กองการศึกษา และหนังสือสํานักงาน กท.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน  112,000.- บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 50,000  บาท)     
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งบดําเนินงาน รวม 6,635,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน ใหผูมีสิทธิตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 (หนังสือ
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559) แก่บุตรพนักงานครู,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
 

ค่าใช้สอย รวม 3,927,500 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,877,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อพิมพต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ่ายในการ ดําเนินคดี ค่าจางเหมาบริการ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ประปาโทรศัพทและอื่น ๆ  ตามความ
จําเป็นของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององคกรปกครอง
ทองถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน   1,273,989.-บาท)   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  จํานวน   603,011.-บาท)       
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับ
ประเทศ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ เป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิก
จ่าย
ค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเขา
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565 หนา 232  ลําดับที่ 6) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
      

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

จํานวน 425,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เทศบาลตําบลบานสิงห ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 และ ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 (ปรา
กฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา235 ลําดับ
ที่ 9)    
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       
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โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใชจ่ายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (ค่าหนังสือ อุปกรณการ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 282,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน และค่าใชจ่าย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบานสิงห ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา235 ลําดับที่ 9)      
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
    

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน)

จํานวน 1,103,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าใชจ่ายอื่นๆ ตามความจํา
เป็นสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา235 ลําดับที่ 9)   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ใน
สังกัดเทศบาลตําบลบานสิงห ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หนา 235 ลําดับที่ 9) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
     

โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่า
ใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ สิ่ง
ก่อสราง และทรัพยสินอื่นๆ เช่น  ครุภัณฑสํานัก
งาน  ครุภัณฑ  ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลของกองการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,ที่ มท
 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ ที่ มท 0808.2
/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าวัสดุ รวม 2,113,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ 
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ กระดาษ  
ตรายาง ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใส่เอกสาร น้ําดื่ม แผงกัน
หอง มู่ลี่ ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณอื่นๆเพื่อใชในการบริหาร
งานทั่วไปตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นตองจ่าย  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว1134
 ลงวันที9่ มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม  2561,และที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟวส เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต เบรกเกอร ฯลฯตลอด
จนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทราย
รับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559, 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่  19  มีนาคม 2561 , และที่ มท
 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2
/ว1358 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัวต่างๆ เช่น แปลงไม
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก  ผาปูโตะ  แกวน้ํา  จานรอง ฯลฯ เครื่อง
มือเครื่องใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดบัญชีจําแนกประเภท ราย
รับ-รายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19
  มีนาคม 2561, และ ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,908,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลบานสิงห ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561,ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561,และที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561
,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2
/ว 1358 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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วัสดุก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณก่อสราง 
ไมทาสี แปรงทาสี ปูนซีเมนต หิน ทราย ฯลฯตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  ราย
รับ - รายจ่าย  ตามงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่ 
มท0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 , และ ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24
 มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยต่าง ๆ  สําหรับ
ใชงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 ,ที่ มท 0808.2/ว1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561, และที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24
 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆสําหรับใชงานในศูนย
พัฒนา  เด็กเล็ก
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย ประจําปขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558,ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 
27  มิถุนายน 2559 , ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และ
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม 2561,ที่ มท
 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึก
ขอมูล(แผ่นดิสกแผ่นกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึกขอมูล แป้น
พิมพ กระดาษต่อเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเลเซอรฯลฯ
 ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ  ตามความจําเป็นตามบัญชีจําแนก
ประเภท รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558, ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,และ
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2
/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 2217ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560,ที่ มท 0808.2/ว1846 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560,และที่ มท 0810.8/ว 1529  ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 
2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลและอาคารสถาน
ที่ในความรับผิดชอบเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที1่9
 ตุลาคม 2560,ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2560,และ ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560,ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน2560,และที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าอุปกรณ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับทางดานโทรคมนาคมของ กองการศึกษาเป็น
ไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560,ที่ มท 0808.2/
ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560,และที่มท 081ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 25630.8/ว 1529 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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งบลงทุน รวม 43,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูแสดงผลงาน จํานวน 2 ชุด จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูแสดงผลงานจํานวน 2 ชุดๆ ละ 5,000
 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  ตั้งงบประมาณตามราคา
ทองถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เป็นไปตาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน พ.ศ. 2559
,ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561  และที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ครุภัณฑการศึกษา

ค่าจัดซื้อตูเก็บของเล่น จํานวน 7 หลัง จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเก็บของเล่นจํานวน 7 หลังๆละ 4,000
 บาทตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่นเนื่องจาก
ไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561และที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,ที่ 
มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  2,500 บาท  ตั้งประมาณตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 
พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 
19 มีนาคม 2561 และที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        

ค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 4 เครื่อง

จํานวน 2,800 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card Reader) จํานวน 4 เครื่อง ราคา
เครื่อง
ละ700 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท ตั้งประมาณตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ
.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน พ.ศ.2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7
 กุมภาพันธ 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,960,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,960,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
การเรียนการสอน ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ที่ ศธ
.04128.173/437 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24มิถุนายน 
2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565 หนา 239 ลําดับที่ 16) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)      

อุดหนุนโครงการจัดหาครูผูสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจาง
หาครูผูสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตาม
หนังสือโรงเรียนวัด
หนองออ ที่ ศธ. 04128.147/161 ลงวัน
ที่ 25 ตุลาคม 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา242 
ลําดับที่ 22) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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อุดหนุนโครงการจางครูสอนใหครบชั้นเรียน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจางครูผูสอนใหครบชั้นเรียน
ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโดที่ศธ.04128.099/161 ลงวัน
ที่ 25 ตุลาคม 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 241 ลําดับที่ 19
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

อุดหนุนโครงการจางครูสอนใหตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจางครูสอนใหตรงวิชาเอก และ
สาระ การเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหนังสือ
โรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต ที่ ศธ 04128.006/272 ลงวันที่ 26
 ตุลาคม2559 เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่  24
 มิถุนายน 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 2565
 หนา 243 ลําดับที่ 23) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน 
วัดกําแพงใตตามหนังสือโรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต ที่ศธ
 04128.006/272 ลงวันที่ 26  ตุลาคม 2559 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนา 239 ลําดับที่ 15)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางกะโด จํานวน 560,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบาง
กะโดตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที่ ศธ.  04128.099/160
  ลงวันที่  25 ตุลาคม  2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561- 2565 หนา 238 ลําดับที่ 13) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)      

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองออ จํานวน 624,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
หนองออตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองออ ที่ศธ.04128.147/161
 ลงวันที่ 25ตุลาคม  2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 239 ลําดับที่ 14)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลโพธาราม จํานวน 1,796,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม  ที่ศธ
.04128.173/437 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 238  ลําดับ
ที่  12 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

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

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพหรือวารสารสําหรับที่อ่านหนังสือ
พิมพ ประจําชุมชนภายในเขตเทศบาลตามรูปแบบการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561, ที่ มท 0808.2
/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,244,546 บาท

งบบุคลากร รวม 5,107,806 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,107,806 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,725,624 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปของพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,480 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให
แก่ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ(อํานวยการทองถิ่น ระดับ
กลาง) จํานวน 1 อัตรา 
ในเดือนละ 5,600 บาท  
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
สําหรับ พนักงาเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ใหแก่
พนักงานผูมีสิทธิไดรับ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 92,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย ผูอํานวยการกองสาธารณ
สุขฯ(อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป(อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 1,500
 บาท หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 420,822 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจางใหแก่ลูกจางประจําและเงินปรับปรุงค่า
จาง  ประจําปของลูก
จางประจํา จํานวน 2 อัตรา  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,527,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไปที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขฯ (จํานวน 26 อัตรา) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 280,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจาง
ทั่วไปที่ไดรับ   ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดที่ปฏิบัติงาน ใน
กองสาธารณสุขฯ (จํานวน 26 อัตรา)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

งบดําเนินงาน รวม 2,078,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 317,940 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 192,940 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใหแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการเป็นการเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกําหนด) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)    

ค่าเช่าบาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาลฯ ผูมีสิทธิได
รับค่าเช่าบานตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงาน
เทศบาลฯผูมีสิทธิไดรับตามระเบีนบและกฎหมายกําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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ค่าใช้สอย รวม 1,656,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,606,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพต่างๆ ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจางเหมา บริการค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท และอื่น ๆ ตามความจําเป็นตามรูปแบบ
และการจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําป ขององคกรปกครองทองถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอง
ถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน 606,000 บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,000,000 บาท)      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการอบรมสัมมนา และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ใชจ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางในสังกัดเขารับ
การอบรมสัมมนาต่าง ๆ และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เป็น
ไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึก
อบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินครุภัณฑสิ่งก่อ
สรางและทรัพยสินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ และขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกอง
สาธารณสุข  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   
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ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ  
กระดาษ ตรายาง ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใส่เอกสาร น้ําดื่ม แผง
กันหอง มู่ลี่ ฯลฯ วัสดุอุปกรณอื่น ๆ เพื่อใชในการบริหารงานทั่ว
ไป ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นตองจ่าย รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน  2559ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ
. 2561,ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561,
ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2
/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟวส เทปพัน
สายไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต เบรกเกอร ฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท ราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึก
ขอมูล (แผ่นดิสก) แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ เทปบันทึก
ขอมูล แป้นพิมพ กระดาษต่อเนื่อง ตลับหมึกเครื่องพิมพแบบเล
เซอรฯลฯ ตลอดจนราย จ่ายอื่น ๆ   ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559
 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561, ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2
/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่นๆตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค
กปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน2558 และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561,
ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2
/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทของกองสาธารณสุข ที่ใชใน
การ ติดต่อราชการ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใชจ่ายเกี่ยว
กับระบบอินเตอรเน็ตของกองสาธารณสุข  เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ.2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 

งบลงทุน รวม 57,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน ขนาดจอไม่นอยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆ ละ17,000
.-บาท โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร  ประจําป พ.ศ.2563 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559,
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network  แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000
.-บาท โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ
.2563 ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
  กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม    เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561,
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม พ.ศ.2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600 watts) 
จํานวน 1  เครื่องๆละ 5,800.-บาท 
โดยเป็นครุภัณฑตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2563
 ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไป
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ
.2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,709,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,979,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 726,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 506,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่า
โฆษณา และ
เผยแพร่ ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าจางดูดลางท่อระบายน้ํา ค่า
ธรรมเนียม ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี  ค่าจางเหมาบริการค่าติด
ตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ค่าจางสํารวจ
และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และอื่นๆ ตามความจําเป็นตามรูป
แบบ และการจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปขององคกรปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว1657ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 และ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/
ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน 206,000.-บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 300,000.-บาท)      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการคลองสวยน้ําใสเพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนกรรมการและวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าเช่าที่
พัก  ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ (ปรา
กฎตามแผนพัฒนาทอง (พ.ศ.2561-2565) หนา 158 ลําดับที่ 3)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

โครงการตลาดสดน่าซื้อ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการตลาดสดน่าซื้อ  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่า
เช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่างๆตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดฯ พศ.2560 และตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561, มท
 ที่ 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561,ด่วน
ที่สุด ที่ มท.0819.3/ว1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 , ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1320 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 -2562 หนาที่ 250 ลําดับที่ 4) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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โครงการฝึกอบรมของผูประกอบการรานอาหาร แผงลอยจําหน่าย
อาหารและผูประกอบการตลาด

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมของผูประกอบการ
รานอาหารแผงลอย/ผูประกอบการตลาด เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ของรางวัลรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร 
ค่าจาง เหมาบริการต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการเป็นไปตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ
.2560 และตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31
มกราคม 
พ.ศ.2561,มท ที่ 0810.5/ว 629 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561, ด่วนที่สุด ที่ มท.0819.3/ว1570 ลงวัน
ที่17 เมษายน  2562 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561 -2562 หนาที่ 249 ลําดับที่ 2 )    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา   ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัคซีนพิษสุนัขบา เวชภัณฑ ค่าตอบแทนกรรมการ  และ
วิทยากร ค่า
อาหารวว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลค่า
วัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการ
ต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ทองถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดวยค่าใชจ่าย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ  อปท.พ.ศ.2562 หนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่
สุด ที่  0810.5/1745  ลงวันที่  31สิงหาคม พ.ศ.2560 ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่  10 เมษายน  
พ.ศ. 2561,มท 0819.3/ว807 ลงวันที่
12 มีนาคม 2563,มท 0819.3/ว1393 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หนา 174  ลําดับที่ 4 ) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสิ่งก่อ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ  เครื่องใชไฟฟ้า  คอมพิวเตอร   อาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแล  ของ
กองสาธารณสุขฯ    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าวัสดุ รวม 421,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต่างๆ เช่น ฟวส เทปพันสายไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร ฯลฯ ตลอด
จนรายจ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561, ที่ มท.0808.2/ว0746
 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท. 0808.2/
ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม  2562,ที่ 
มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัวต่างๆ เช่น แปลงไม
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ฯลฯเครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงานครัว ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ
 ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท ราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตา
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561, ที่ มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561,ที่ มท.0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท.0808.2/
ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 119/190



วัสดุก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณก่อสรางไมทาสี แปลงทาสี ปูน
ซีเมนต หิน ทรายฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ตามความจําเป็น ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่ายตามงบ
ประมาณ ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 9 มีนา
คม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ
. 2561,
ที่ มท.0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท
.0808.2/
ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,ที่ 
มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และ
อุปกรณเครื่องอะไหล่ต่าง ๆ แบตเตอรี่ 
หัวเทียน หมอน้ํารถยนต ยางรถยนตฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2
/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ.2561,ที่ มท.0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท.0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท
 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามัน และน้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี และอื่นๆ ตามความจําเป็น โดยใชกับยาน
พาหนะ หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ ของกองสาธารสุข ฯ เช่น รถยนต
นั่งส่วนกลาง เลื่อยยนต เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
พ่น หมอกควัน ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 
พ.ศ.2561, ที่ มท.0808.2/ลว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
,ที่ มท.0808.2/
ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยต่างๆ ตามรูป
แบบการจําแนประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตาหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558   และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ มท.0808.2/
ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท.0808.2/ว2061ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม  2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได )  

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆตามรูปแบบการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป   ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนา
คม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ
.2561,
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท0808.2/
ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,ที่ 
มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท  รายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/
ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561,
ที่ มท. 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ  2562, ที่ มท
.0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงๆตามรูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ- รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561, ที่  มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562, ที่ มท. 0808.2/ว
 2061 ลงวันที่ 29  มีนาคม  2562,ที่ 
มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆตามรูปแบบการจําแนกประเภท ราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2
/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 
พ.ศ.2561,ที่ มท.0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
,ที่ มท.0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2
/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  ตลาดนัดเกษตรกรตําบลบาน
สิงห ฯลฯเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12กันยายน พ.ศ.2560, ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา หองน้ํา ตลาดนัดเกษตรกรตําบลบาน
สิงห ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217ลง
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560,ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
 , ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ
. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม ตลาดนัดเกษตรกรตําบลบานสิงหเป็นไป ตามหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560,ด่วนที่
สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560,
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวัน
ที่ 20 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคมค่าใชจ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอรเน็ตของ กองสาธารณสุข ฯ  (ตลาดนัดเกษตรกร
ตําบลบานสิงห)   เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560, ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  
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งบลงทุน รวม 490,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 470,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน    1  เครื่อง จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง ตั้งงบ
ประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม2561, ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ มท.0808.2/ว0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท.0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
,ที่ มท 0808.2/ว1358 ลงวันที่ พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกลองวงจรปดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร  จํานวน 4 ตัว

จํานวน 128,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 4 ตัว ตั้งงบประมาณตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองวงจรปด ฉบับ
เดือกันยายน 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
ไปตามหนังสือ ที่ มท0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2
/ว0444 ลงวันที่ 24มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 33 ลําดับที่ 7)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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จัดซื้อกลองวงจรปดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
ในอาคาร  จํานวน 8 ตัว

จํานวน 184,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สําหรับ  ติดตั้งภายในอาคาร จํานวน 8 ตัว ตั้งงบประมาณตาม
เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองวงจรปด
ฉบับเดือนกันยายน 2562 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559,ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 33 ลําดับที่ 6)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 18,200 บาท

- เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ขนาด  55  นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งงบประมาณตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑเป็นไปตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19  มีนาคม 2561, ที่ มท.0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561, ที่ มท.0808.2/ว0846 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท.0808.2/ว2061 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2563 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 
3 หนา 34 ลําดับที่ 9)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
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จัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 61,000 บาท

- เพื่อจัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16
 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง ตั้งงบประมาณ ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองวงจรปด ฉบับ
เดือน กันยายน 2562 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกินและสังคมเป็นไปตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, ที่ มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที1่9 มีนาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่มท 0808.2/ว1358 ลงวันที่ 7
พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2563 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 
3 หนา 33 ลําดับที่ 8)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสรางครุภัณฑ
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือ ค่าซ่อม
กลาง เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ และค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม ตามความจําเป็น    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน  สิ่งก่อ
สราง  ค่าใช  จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งก่อสราง ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม  เช่น  อาคารตลาดเกษตรกรตําบลบานสิงห สิ่งก่อสราง
ต่าง ๆ ฯลฯ  ตามความจําเป็น ตามรูปแบบการจําแนก
ประเภท รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9
 มิถุนายน  2558     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่  4  ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน  ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที1่5 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 195 ลําดับที่ 29) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่  5  ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บานโดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 196 ลําดับที่ 31)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 10 ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/1791 ลงวันที่ 3เมษายน พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 216 ลําดับที่ 56) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่  6  ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกษิฐาธราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 200 ลําดับที่ 36)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่  8  ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนา 208 
ลําดับที่ 46)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่  9 ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12 หมู่บาน โดยถือ
ปฏิบัติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109
 ลงวันที่ 15 มกราคม2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ
.2561-2565 หนา 212 ลําดับที่ 51) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1  ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 181 ลําดับที่ 13)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 133/190



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11 ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 223 ลําดับที่ 64) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12  ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 224 ลําดับที่ 66) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 134/190



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 2  ตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน  ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
  หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท  0810.5/ว109 ลงวันที่  15
  มกราคม  2561   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินอุดหนุนขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 187 ลําดับที่ 19) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 ตําบลบานสิงห อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 191 ลําดับที่ 24)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 135/190



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7 ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวัน
ที่ 3เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 204 ลําดับที่ 41)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 136/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ป 
ขึ้นไป 
บานบางกะโด  หมู่ที่ 1 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 179 ลําดับที่ 11)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 137/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  15 ป 
ขึ้นไป 
บานสิงห หมู่ที่  8  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ       
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 211 ลําดับที่ 49) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 138/190



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

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 207 ลําดับที่ 44)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 139/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  30 ป 
ขึ้นไป 
บานดอนโพ หมู่ที่ 11 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ       
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 222 ลําดับที่ 62)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 140/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ  30 ป 
ขึ้นไป 
บานหนองออ หมู่ที่ 3 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 190 ลําดับที่ 22)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 141/190



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

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 194 ลําดับที่ 27)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 142/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ป ขึ้น
ไป 
บานสิงห หมู่ที่ 10  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ       
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 219 ลําดับที่ 59)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 143/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ป ขึ้น
ไป 
บานสิงห หมู่ที่ 12 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ       
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 227 ลําดับที่ 69) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 144/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ป ขึ้น
ไป 
บานสิงห หมู่ที่ 6 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ       
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12 หมู่บาน โดยถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว109
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 203 ลําดับที่ 39) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 145/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ป ขึ้น
ไป 
บานสิงห หมู่ที่ 9 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ถวาย
แด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ       
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 215 ลําดับที่ 54) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 146/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปขึ้น
ไป บานสิงห หมู่ที่ 5  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี  ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 199 ลําดับที่ 34)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 147/190



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 30 ปขึ้น
ไป
บานบางกะโด หมู่ที่ 2 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแด่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 184 ลําดับที่ 16)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 148/190



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 
2564 หมู่ที่ 1 บานบางกะโด ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่  15 มกราคม 2561  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 , ด่วนที่
สุด ที่ 
มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 177 ลําดับที่ 9)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 149/190



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 
2564 หมู่ที่ 10  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 217 ลําดับที่ 47)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 
2564 หมู่ที่ 3 บานหนองออ ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
  0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององค
กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 
3 เมษายน พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 188 ลําดับที่ 20) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม ป 
2564 หมู่ที่ 6 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน   ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถวน)  จํานวน 12 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/1791  ลงวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 201 ลําดับที่ 37)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานม  ป 
2564 หมู่ที่ 7  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 205 ลําดับที่ 42) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 151/190



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานมป 
2564 หมู่ที่ 4 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 192 ลําดับที่ 25)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ตานภัยมะเร็งเตานมป 
2564 หมู่ที่ 5 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่  15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/1791  ลงวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 197 ลําดับที่ 32) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตานภัยมะเร็งเตานม  ป 
2564 หมู่ที่ 11 บานดอนโพ ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่  15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 220 ลําดับที่ 60)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตานภัยมะเร็งเตานม  ป 
2564 หมู่ที่ 12 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12 หมู่บาน โดยถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว109
 ลงวันที่ 15 มกราคม  2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559,ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หนา 225 ลําดับที่ 67) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตานภัยมะเร็งเตานม ป 
2564 หมู่ที่ 2
 บานบางกะโด ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น หนา 182 ลําดับที่ 14) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตานภัยมะเร็งเตานม ป 
2564 หมู่ที่ 8  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่บาน/ชุมชน แห่ง
ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)จํานวน 12 หมู่บาน โดยถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนา 209 
ลําดับที่ 47)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตานภัยมะเร็งเตานม ป 
2564 หมู่ที่ 9 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนใหหมู่
บาน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) จํานวน 12
 หมู่บาน โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หนา 213 ลําดับที่ 52) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,148,706 บาท

งบบุคลากร รวม 4,033,206 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,033,206 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,141,694 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปของพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 
1 อัตรา ตําแหน่ง หัวฝายการโยธา(อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน)  ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท     
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,697,112 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป  ที่ไดรับตามระเบียบและกฎหมายกําหนด ที่ปฏิบัติงาน
ในกองช่าง    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 178,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด ที่ปฏิบัติงานกองช่าง 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

งบดําเนินงาน รวม 2,052,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าเช่าบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่พนักงานเทศบาลฯ ผูมีสิทธิได
รับค่าเช่าบานตามระเบียบและกฎหมายกําหนด  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนใหผูมีสิทธิตาม  มาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2562 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0408.5/ว 
27 ลงวันที่ 16  มกราคม 2561) แก่
บุตรพนักงานเทศบาล    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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ค่าใช้สอย รวม 940,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพต่างๆค่าเย็บหนังสือค่า
โฆษณาและเผยแพร่   ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดี
ค่าจางเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาโทรศัพท และอื่นๆ ตาม
ความจําเป็นตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปก ครองทอง
ถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร   และนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ตามรูปแบบการการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย    งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556        
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสิ่งก่อ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ และขนส่งอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าวัสดุ รวม 980,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ กระดาษ ตรายาง  ผงหมึก กระดาษไข แฟ้มใส่เอกสาร น้ํา
ดื่ม  แผงกันหอง มู่ลี่ ฯลฯ  วัสดุอุปกรณอื่นๆ เพื่อใชในการบริหาร
งานทั่วไป ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตองจ่าย  รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน  2558  และตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว7046 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 158/190



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟวส เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต เบรกเกอร ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ  ตามความจําเป็น
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558  และตาม
หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 7046 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัวต่างๆ  เช่น  แปลง  ไม
กวาด  ถังขยะ 
ผงซักฟอก ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง  ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใชที่
จําเป็นเกี่ยว
กับงานบานงานครัวตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ  ตามความจําเป็นรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และ  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  
ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุก่อสราง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณก่อสรางไมทาสี แปลงทาสี ปูน
ซีเมนต หิน ทราย ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ตามความจํา
เป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท  รายรับ - ราย
จ่าย ตาม
งบประมาณขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ 
มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 161/190



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอุปกรณเครื่องอะไหล่
ต่างๆ แบตเตอรี่ 
หัวเทียน หมอน้ํารถยนต ยางรถยนต
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความ
จําเป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณ
รายจ่ายประจําป ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558   และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 7046 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562,ที่ มท 0808.2
/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น  กรองน้ํามัน   และน้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี และอื่นๆ ตามความจําเป็น  โดยใชกับยาน
พาหนะ  หรือเครื่องจักร
กลอื่นๆ ของเทศบาล เช่น รถยนตนั่งส่วนกลาง เลื่อยยนต เครื่อง
ตัดหญา เครื่องสูบน้ําฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ  ตามความจํา
เป็น รายละเอียด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 7046 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ  ตามรูปแบบการจําแนก 
ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครอง ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7046 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)        

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 163/190



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ขอมูล(แผ่นดิสก)แผ่นกรองแสง  หมึกพิมพ  เทปบันทึก
ขอมูล แป้นพิมพ กระดาษต่อเนื่องแบบเลเซอร ฯลฯ  ตลอดจน
รายจ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น รายละเอียด   ตามบัญชีจําแนก
ประเภท  รายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําป   ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 7046 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 
15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ 
มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําป    ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ ว 7046 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท
 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต  และค่าสื่อสารอื่นๆ ตามความจําเป็น เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19  ตุลาคม พ
.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12
 กันยายน พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม พ.ศ. 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวัน
ที่ 20 มีนาคม 2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

งบลงทุน รวม 63,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู จํานวน 16,000 บาท

- ค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู ๆ  ละ 8,000
 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาทองถิ่น  เนื่องจากไม่มีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน พ.ศ.2559,ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2
/ ว 0444  ลงวันที่  24 มกราคม พ.ศ.2561,
ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2
/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก   
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

จํานวน 7,500 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
เป็นเงิน 7,500 บาท  ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ประจําป  2563 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0804.6/ว1474 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ 
มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินสิ่งก่อสราง ค่า
ใช จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งก่อสรางที่อยู่ในความดูแล
ของกองช่าง เช่น อาคารและสิ่งก่อสรางต่างๆ ฯลฯ ตามความจํา
เป็น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,250,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,250,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,250,000 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส
.ล.
ซอยพฤกษชาติ หมู่ที่ 3 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

จํานวน 1,747,000 บาท

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมปรับปรุงบ่อพัก ค
.ส.ล.ซอยพฤกษชาติ หมู่ที่ 3 ตําบลบานสิงห อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ปรับปรุงบ่อพัก 
ค.ส.ล.ซอยพฤกษชาติ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว
รวม 559 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่นอยกว่า 2,236 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนดพรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนาที่  10 ลําดับ
ที่ 5) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    
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โครงการก่อสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบานนายไพรัตน เบญจ
วนิช  หมู่ที่  7  ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 225,000 บาท

โครงการก่อสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบานนายไพ
รัตน เบญจวนิช  หมู่ที่ 7  ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธารามจังหวัด
ราชบุรี ก่อสรางถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 3
 เมตร ยาว 279  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนดพรอม
ป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนา 8 ลําดับที่ 3)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

โครงการก่อสรางถนนผิวจราจรหินคลุก สายบานนางลอน นิ่มนวล 
เขาบ่อดิน 
หมู่ที่ 2 ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 426,000 บาท

โครงการก่อสรางถนนผิวจราจรรหินคลุก สายบานนาง
ลอน นิ่มนวล เขาบ่อดิน หมู่ที่ 2 ตําบลบานสิงห  อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ก่อสรางผิวจราจรหินคลุกกวาง 4 เมตร ยาว
รวม 600 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอยกว่า 2,400  ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนกําหนดพรอมป้ายประชา
สัมพันธ จํานวน 1 ป้าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561- 2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หนา 7 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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โครงการก่อสรางถนนผิวจราจรหินคลุกพรอมวางท่อระบายน้ํา
บริเวณคลอง
สระวัดรางถึงแยกทางเขาบานนางลัดดา หมู่ที่  2 ตําบลบานสิงห  
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 614,000 บาท

โครงการก่อสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  พรอมวางท่อระบายน้ํา 
บริเวณคลองสระวัดรางถึงแยกเขาบานนางลัดดา หมู่ที่ 2 ตําบล
บานสิงห  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรีก่อสรางถนนผิวจราจร
หินคลุกขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 150เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่นอย
กว่า 450  ตร.ม. พรอมวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเสนผ่าศูนย
กลาง  1.00 เมตร และบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้ายเป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนา 5 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

โครงการติดตั้งกระจกโคงภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จํานวน 238,000 บาท

โครงการติดตั้งกระจกโคงภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12
 ตําบล
บานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีโดยติดตั้งกระจกโคง
ขนาดเสนผ่านศูนยกลาง 12 นิ้ว จํานวน 30 บาน บริเวณริมถนน
ภายในเขตเทศบาลรายละเอียดตามรายละเอียดตามแบบแปลน
กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ป้าย เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หนา 9 ลําดับที่ 4)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 169/190



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,846,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,826,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,105,800 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 910,800 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการ  ซึ่งเป็นการจางเหมาบริการให
ผูรับจางทําการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ  หรือสิ่งก่อสรางอย่างใด และ  อยู่ในความรับผิด
ชอบของผูรับจาง  เช่น ค่าจางเหมาเก็บขนขยะ ค่าจางเหมา
ฝังกลบขยะ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน 310,800 บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 600,000 บาท)     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการรณรงคคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
จางเหมาบริการค่าจางเหมาทําป้าย และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 160 ลําดับที่ 1) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินครุภัณฑสิ่งก่อ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะ เครื่องใชไฟฟ้าคอมพิวเตอร  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลของกองสาธารณสุขฯ      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได  จํานวน  75,000.-บาท)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 100,000.-บาท)      
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ค่าวัสดุ รวม 721,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัวต่างๆเช่น แปลงไมกวาด ถัง
ขยะ ผงซักฟอก  ผาปูโตะ  แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ เครื่องมือเครื่อง
ใชที่จําเป็นเกี่ยวกับงานบานงานครัวตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตาม
ความจําเป็น   รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - ราย
จ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําป  ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 ที่ มท
 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่  24 มกราคม 
พ.ศ. 2561, ที่ มท.0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ที่ มท.0808.2/ว2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอุปกรณเครื่องอะไหล่
ต่างๆ แบตเตอรี่ 
หัวเทียน หมอน้ํารถยนต ยางรถยนต
ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ตามความ
จําเป็น  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558   และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/
ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม พ.ศ. 2561, มท.0808.2/ว0746
  ลงวันที่ 
1กุมภาพันธ 2562 ที่ มท.0808.2/2061  ลงวันที่ 29
  มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 172/190



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหล่อลื่น กรองน้ํามัน และน้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี และอื่นๆ ตามความจําเป็น โดยใชกับยาน
พาหนะ หรือเครื่องจักรกลอื่นๆของเทศบาล เช่น รถยนตส่วน
กลาง เลื่อยยนต เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9  มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่  24 มกราคม 
พ.ศ.2561,ที่ มท.0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
,ที่ มท.0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2
/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวัน
ที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ต่างๆ ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559ที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561,ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561,
ที่ มท.0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562,ที่ มท.0808.2
/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่นๆตามรูปแบบการจําแนกประเภท ราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27มิถุนายน 2559 ที่ มท
 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561,ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 
พ.ศ.2561, ที่ มท.0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562ที่ มท.0808.2/
ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลางตามรูปแบบการ
จําแนกประเภท รายรับ- รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําป   ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของ
รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าจางเหมาบริการ
ต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่าย    เพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2560,หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560,ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 9
 พฤศจิกายน 2560,ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
 มกราคม 2561(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 หนา  253 ลําดับที่ 1) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,530,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบาน
สิงห

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน   และ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสิงห ค่าตอบแทนกรรมการ
และวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของขวัญ หรือเงิน
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าจางเหมาบริการ
ต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เขาร่วมการ
แข่งขันกีฬา  ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
 2565 หนา 270 ลําดับที่ 3)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        
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โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตําบลบานสิงห จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตําบล
บานสิงห ค่าตอบแทนกรรมการ  และวิทยากร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณ
ต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหารค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ ตลาดจน
รายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 
2561(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 270 ลําดับที1่) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)       

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติค่าตอบ
แทนกรรมการ และวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหารค่าจางเหมาบริการต่างๆตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2559  (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 244 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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โครงการพัฒนานักกีฬาและเขาร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการพัฒนานักกีฬา และเขาร่วม
การ แข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น ค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการ
ต่างๆ ตลาด
จนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬา ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 -
 2565 หนา271 ลําดับที่ 4)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินครุภัณฑ สิ่งก่อ
สรางและทรัพยสินอื่นๆ เช่นครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยาน
พาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองการ
ศึกษาเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่  มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได จํานวน 10,000.-บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  40,000.-บาท)       
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ห่วงยาง ลูก
ฟุตบอล ตะกรอ ลูกปงปองไมแบตมินตัน ฯลฯ ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ   ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558,ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559, ที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และ ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่  24 มกราคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563,ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม และ ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        

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

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบานสิงห จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลบานสิงหเพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนเทศบาลตําบลบานสิงห ตามหนังสือสภาเด็ก และเยาวชน
เทศบาลตําบลบานสิงห 
ที่ รบ 6/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 246 ลําดับที่ 7)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 545,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร  ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ค่า
เช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลาดจนรายจ่าย
อื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่าย
ค่าใช จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเขา
ร่วมการแข่งขันกีฬา   ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 244 ลําดับที่ 3)  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตลาวเวียงราชบุรี จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตลาว
เวียงราชบุรี 
ค่าตอบแทนกรรมการ และวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญ
ของรางวัล หรือเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าเช่าที่พัก ค่า
อาหาร  ค่าจางเหมาบริการต่างๆ ตลาดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬา  และส่งนักกีฬาเขา
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 244 ลําดับที่ 2)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ"การจัดงานท่องเที่ยว
เมืองราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง"ประจําป 2564

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการเผย
แพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการจัดงาน"ท่องเที่ยวเมือง
ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง"ประจําป 2564 ตามหนังสืออําเภอ
โพธาราม ที่ รบ 0318/ว 4993 ลงวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2559 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2559(ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 246 ลําดับ
ที่ 6)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,249,699 บาท

งบกลาง รวม 24,249,699 บาท
งบกลาง รวม 24,249,699 บาท
ค่าชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินตนเงินกู บมจ.  กรุงไทยสํานักงาน
ธุรกิจ ราชบุรีโครงการ
ก่อสราง และปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานสิงห
ตามสัญญาเงินกูฝากประจํา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดย
กําหนดชําระเงินตน 15 งวด ปลอดหนี้เงินตน 2 ป โดยชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน ตั้งแต่ ปที่ 3 ถึงปที่17ใหผ่อนชําระเงินตนอย่าง
นอยปละครั้ง ปละไม่นอยกว่า1,140,000.-บาท (โดยเริ่มจากปงบ
ประมาณ 2558) 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานัก
งานธุรกิจราชบุรี   โครงการก่อสรางและปรับปรุงอาคารสํานัก
งาน เทศบาลตําบลบานสิงห ตามสัญญาเงินกูฝากประจํา ลงวัน
ที่ 14 มีนาคม 2554 โดยกําหนดชําระหนี้เงินตน 15 งวด ปลอด
หนี้เงินตน 2 ปชําระทุกป โดยเริ่มจากปงบประมาณ 2558 และมี
อัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากที่โอนสิทธิ+1.00% ต่อป และชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 639,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเขากองทุประกันสังคมในส่วนของนายจาง
และพนักงานจางตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533 และ ที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมกา
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรีเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ขอ 33  และกฎกระทรวง ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว1552 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2556 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุด
หนุน สําหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและค่าจางประจํา)
ที่กําหนดใหองคกรปกครองส่วนทองถิ่นสมทบเพิ่มจากที่กรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรร จํานวน 5% เป็นไปตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542 และวิธี
ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการส่งเงินสมทบของส่วนราชการ และหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561,ที่ มท 0808.2/ว1620 ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2562   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนใหแก่ลูกจางแทนนาย
จาง เมื่อลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือถึงแก่ความตาย
หรือสูยเสียเมื่อทํางานใหนายจาง ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 17,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่ม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
ค่าใชจ่ายการสงเคราะห ฯ พ.ศ. 2560  หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1234  ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560,ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว757ลงวันที่ 7เมษายน  2560,หนังสือ มท ว่าดวย
ค่าใชจ่ายเพื่อการช่วยเหลือฯ,ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 , ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 6768
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 24 ลงวันที่ 4 มกราคมพ.ศ. 2560,(ปรากฎตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 277ลําดับที่ 1)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)     

วันที่พิมพ : 28/9/2563  09:25:39 หนา : 184/190



เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,350,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยหลักเกณฑการจ่าย
เงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใช
จ่ายการสงเคราะห ฯ พ.ศ. 2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการใหแก่คน
พิการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่ม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 
พ.ศ.2560,ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7
เมษายน 2560,มท ว่า
ดวยค่าใชจ่ายเพื่อการช่วยเหลือฯ,ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 , ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ
.2560 และด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/
ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 (ปรากฎตามแผนแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หนา 277 ลําดับที่ 2 )(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)     

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผูปวยโรคเอดสที่แพทยไดรับรองและ
การวินิจฉัยแลว มีรายไดไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอด
ทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตัวเองได   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการจ่ายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
  (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 278
 ลําดับที่ 3) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)     
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิด
ขึ้น เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนและจําเป็นตองแกไข
โดยฉับพลัน ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันภัย และการ
แกไขปัญหาอุทกภัยน้ําปาไหลหลาก แผ่นดินถล่มวาตภัย ภัย
แลง ภัยหนาว  และอัคคีภัยฯลฯ หรือเหตุที่เกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยว
กับสาธารณภัยอื่นๆ และการอนุมัติใหใชเงินสํารองจ่ายใหเป็น
อํานาจของผูบริหาร เป็นผูพิจารณาเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543 เช่น การ
บรรเทาสาธารณภัย หรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชนที่
เสียหายจากสาธารณภัย เป็นตนเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อช่วยเหลือ ฯ 2560 และที่แกไข
เพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559, ที่ มท 0808.2/
ว 0684ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560,ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29พฤศจิกายน 2560,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม2561,ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562, ด่วนที่
สุด ที่ 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562,ที่ มท 0810.4
/ว1022 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2563,ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4
 ธันวาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      
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รายจ่ายตามขอผูกพัน

ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับจราจร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดจราจรในการจัดซื้อจัดหา
อุปกรณเช่น การทาสีตีเสนการจัดซื้อแผงกั้น  จัดทําป้ายสัญญาณ
ไฟจราจร หรือ อุปกรณที่ใชในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ  ที่
มีลักษณะดังกล่าวตามความจําเป็นตามหนังสือกระทรวมหาด
ไทย ด่วนมาก ที0่303.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)      

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 86,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามขอ
บังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล  พ.ศ. 2545  ขอ 16 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยรายจ่ายขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555โดยพิจารณาจากงบ
ประมาณรายรับจริงประจําปที่ผ่านมา ยกเวน เงินกูเงินจ่ายขาด
เงินสะสม   และเงินอุดหนุนทุกประเภท  จะตองไม่นอยกว่ารอย
ละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท 
 
รายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562            90,938,599.13  
หัก-รายไดจากเงินอุดหนุน             39,099,624.00 
- เงินกู เงินจ่ายขาดเงินสะสม  - 
คงเหลือรายรับจริงที่นําไปคํานวณ            51,838,975.13 
คํานวณเงินรอยละ 1/6 เป็นเงิน                  86,571.09 
ฉะนั้นจึงตองจ่าย    86,600.00 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในตําบลบานสิงห ตามแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานของกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน 
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4 /ว 2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม  2553 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมากที่ 0303.4/ว 3613 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2551-2565 หนา 256 
ลําดับที่ 1)   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น หรือ
พื้นที่  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการตั้งงบ
ประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2552โดยสมทบไม่นอยกว่ารอยละ 50 แลไม่เกิน
รอยละ 200 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 110,000 บาท

เงินช่วยค่าทําศพ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยพิเศษ (ค่าทําศพ)  พนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงาน ใหแก่ทายาทของขาราชการส่วนทองถิ่นซึ่ง
ถึงแก่ความตายระหว่าง
รับราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท0808.5/ว1093 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2554  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได) 
เงินสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหกับ
คนพิการ / ผูดอยโอกาส หรือผูยากไรจํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ หรือจัดสวัสดิการใหแก่คนพิการ ผู
ดอยโอกาส  หรือผูยากไรที่มีรายไดไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือ
ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ ประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองได เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการว่าดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและ
ผูไรที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ ของ อปท. พ.ศ. 2560
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือที่ มท
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560,หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว757
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2562,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.6
/ว 24 
ลงวันที่ 4 มกราคม 2561,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว0935,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.7/ว1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)       
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 1,003,599 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วน
ทองถิ่น(เทศบาล)  ตามมาตรา  6 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และแกไขเพิ่ม
เติม  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการส่วนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตรา
รอยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจ่ายประจําป ไม่รวม
รายรับจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนเป็น
ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น มท 0808.5/ว
 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561,มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561,ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2562
ประมาณการรายรับงบประมาณ 2564            91,000,000.00
 บาท หัก รายรับเงินอุดหนุน               40,820,061.00 บาท 
คงเหลือรายรับจริง               50,179,939.00 บาท 
คํานวณรอยละ 2 ของรายได       1,006,598.78 บาท 
ฉะนั้นจึงขอตั้งจ่าย                1,003,599.00 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)     
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