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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลช่องแมว
อาเภอ ลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,662,860 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,757,620

บาท

งบบุคลากร

รวม

7,629,620

บาท

รวม

2,624,640

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็น
-เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท 12 เดือน
เป็น
เงิน 331,200 บาท
-เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180 บาท 12 เดือน จานวน 2
อัตรา เป็นเงิน 364,320 บาท

695,520

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีเดือน
ละ 4,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน จานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 72,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีเดือนละ 4,000บาท 12
เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท และ รองนายกเทศมนตรี
เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน จานวน 2 อัตรา
เป็นเงิน72,000 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
-เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท 12เดือน
เป็นเงิน 115,920 บาท
-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 82,800 บาท

120,000

บาท

120,000

บาท

198,720

บาท

1,490,400

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
-ประธานสภาเทศบาลตาบลช่องแมว เดือนละ15,180 บาท
12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
-รองประธานสภาเทศบาลตาบลช่องแมว เดือนละ12,420 บาท
12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
-สมาชิกสภาเทศบาลตาบลช่องแมว เดือนละ9,660 บาท 12 เดือน
จานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200บาท

จานวน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,004,980

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลช่องแมว
1. ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล เดือนละ 36,450 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 437,400 บาท
2. ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล เดือนละ 29,680 บาท12 เดือนเป็น
เงิน 356,160 บาท
3. ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เดือนละ 32,800 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 393,600 บาท
4. ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เดือนละ 30,220 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 362,640 บาท
5. ตาแหน่ง นิติกร เดือนละ 29,610 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 355,320
บาท
6. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เดือนละ29,610บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 355,320 บาท
7. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 24,825 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 297,900 บาท
8. ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เดือนละ 26,460 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 317,520 บาท
9. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 22,920 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 275,040 บาท
10.ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 29,610 บาท 12
เดือน 355,320 บาท

จานวน

3,506,220

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาลตาบลช่องแมว ได้แก่
เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ
เงินเพิ่มตามวุฒิ เช่น เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)และเงินเพิ่ม
อื่นๆ

จานวน

10,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานเทศบาลและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบฯ กาหนด
1.ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล เดือนละ 14,000 บาท 12 เดือนเป็นเงิน
168,000 บาท
2.ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 42,000 บาท
3.ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 42,000 บาท
4.ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 18,000 บาท

จานวน

270,000

บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 อัตรา
ตั้งไว้ 830,760 บาท แยกเป็น
1.ตาแหน่ง ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 21,450 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 257,400 บาท
2.ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 13,880 บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 166,560 บาท
3.ตาแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ เดือนละ 8,750 บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 105,000 บาท
4.ตาแหน่ง ผช.บุคลากร เดือนละ 15,000 บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 180,000 บาท
5.ตาแหน่ง ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เดือนละ 10,150 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 121,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ตั้งไว้ 324,000
บาท แยกเป็น
1.ตาแหน่ง ภารโรง เดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท
2.ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
3.ตาแหน่ง แม่บ้าน เดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท

1,154,760

บาท

จานวน

64,000

บาท

รวม

1,881,000

บาท

รวม

204,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติ
ราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการที่แต่งตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงินตอบแทน
รางวัลกรรมการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการเทศบาล
ตาบลช่องแมวเพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือกข้าราชการเทศบาลตาบลช่องแมว และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการตามคาสั่งของเทศบาล

2,000

บาท

2,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินที่จ่ายเพิ่มเป็นค่าตอบแทน
พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตาบลช่องแมว ฯลฯ

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว296 ลงวัน
ที่ 25 มกราคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและ
ขนส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการเลี้ยงรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆเพื่อจ่ายเป็นค่า
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน
ผู้นากลุ่มชุมชน เทศบาลตาบลช่องแมว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มชุมชน เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เอกสารประกอบ
การอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องใช้ในการ
จัดการฝึกอบรม ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
.2561-2564,หน้า196,ลาดับที่3)
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาบลช่อง
แมว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายก
เทศมนตรีตาบลช่องแมว เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง รวม
ถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี
พ.ศ.2561-2564,หน้า196,ลาดับที่1)

180,000

บาท

20,000

บาท

940,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

30,000

บาท
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จานวน

10,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต
จานวน

100,000

บาท

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล เป็นการปลูกจิตสานึกให้คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน ค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า199,ลาดับที่12)
โครงการส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณธรรมจริยธรรม
จานวน

10,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

375,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม โต๊ะต่าง ๆ
เก้าอี้ต่าง ๆ น้าดื่ม ถังน้าดื่ม ตลับผงหมึก น้าหมึกสาหรับเติมเครื่อง
ปริ้น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจาลอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือการจ้าง ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสานัก
งาน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ม้วนเทป ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แก้วน้า หม้อ จาน ช้อน ไม้กวาด สบู่ ผง
ซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ถังน้า หม้อหุงข้าว ถังแก๊ส น้าดื่ม น้าตาลทราย กาแฟ โอ
วัลติล กระติกน้าร้อน ฯลฯ

120,000

บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย เป็นการปลูกจิตสานึกให้คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นา
ชุมชน ประชาชนให้ตระหนักถึงวันท้องถิ่นไทย ฯลฯ(ปรากฏตามแผน
พัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564,หน้า199,ลาดับที่13)

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม โดยการอบรมให้ความรู้ประชาชนเยาวชน ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า199,ลาดับที่11)
โครงการวันเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง จ่ายเป็นค่าวิทยากรฝึกอบรม ค่าอาหารเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปี
พ.ศ.2561-2564,หน้า197,ลาดับที่5)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ
เช่น ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และอื่น ๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
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วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี
ปูนขาว กระดาษทราย ท่อน้า คีม ค้อน ท่อน้าบาดาล อ่างล้างมือโถ
ส้วม เลื่อย ตะปู ค้อน สังกะสี อุปกรณ์ประปาฯลฯ

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ามันเบรก หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย หม้อน้ารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2553)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดาที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หมึก
พิมพ์ โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่า มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

40,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

362,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับสานักงานเทศบาลตาบลช่องแมว

จานวน

300,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับสานักงานเทศบาลตาบลช่องแมว
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลช่องแมว
ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

2,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์
เน็ต ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าพัฒนาระบบ ค่าดูแลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

202,000

บาท

รวม

202,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

จานวน

11,000

บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบเหล็ก 2 บาน จานวน 1 หลัง ตั้งจ่ายจากราคา
ท้องตลาด (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า215,ลาดับ
ที่14)
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
จานวน

12,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

จานวน

23,000

บาท

จานวน

58,000

บาท

จานวน

32,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทางานนั่งพิงแบบหมุน จานวน 2 ตัว ๆละ 3,000บาท ตั้ง
ตามราคาท้องตลาด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564,
หน้า214,ลาดับที่1)
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน จาหน่วย 1 ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า215,ลาดับที่13)
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สานักงาน พร้อมค่าติดตั้ง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า215,ลาดับที่15)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความละเอียดจอ
ภาพ1920x1080 พิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 48นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง ตั้งตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ปีปัจจุบัน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า215,ลาดับที่16)
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
1เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3.ระดับ SVGAและ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่True
4.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ปีปัจจุบัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เพื่อจัดซึ้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบออลอินวัน จานวน 2 เครื่องๆละ
16,000 บาทโดยมีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานเครื่อง ณ วันที่
ปัจจุบันที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า216,ลาดับที่20)
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สีชนิดเลเซอร์
เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นสี ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
โดยมีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานเครื่อง ณ วันที่ปัจจุบันที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.256-2564,หน้า216,ลาดับที่21)

หน้า : 8/52

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562 15:49:44

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
งบรายจ่ายอื่น
รวม
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000

บาท

20,000

บาท

รวม
จานวน

20,000

งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

3,108,040

บาท

รวม

2,749,040

บาท

รวม

2,749,040

บาท

จานวน

1,902,480

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาลตาบล
ช่องแมว ได้แก่ เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง
สุดของอันดับ เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินอื่นๆ

2,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่ออุดหนุน
1.โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงิน 25,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า198,ลาดับที่9)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง เดือนละ 32,800.- บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 393,600.- บาท
2. ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 25,970
.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 311,640.- บาท
3. ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เดือนละ 32,265
.-บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 387,180.- บาท
4. ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เดือนละ 21,880
.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 262,560.- บาท
5. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน เดือนละ 27,185
.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 326,220 บาท
6. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน เดือนละ 18,440
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 221,280 บาท

บาท
20,000 บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานเทศบาลและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบฯ กาหนด
1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500.- บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 1,500.- บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 18,000.- บาท

จานวน

60,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เดือนละ 12,440
.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,280.- บาท
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 12,440
.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,280.- บาท
3. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 12,420
.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท
4. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เดือนละ 10,240
.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 122,880.- บาท
5. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เดือนละ 13,180.- บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 158,160.- บาท

จานวน

728,640

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินที่จ่ายเพิ่มเป็นค่าตอบแทน
พิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตาบลช่องแมว
งบดาเนินงาน

จานวน

55,920

บาท

รวม

299,000

บาท

รวม

139,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่แต่ง
ตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงินตอบแทนรางวัลกรรมการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการเทศบาลตาบลช่อง
แมว เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
ข้าราชการเทศบาลตาบลช่องแมว และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)สาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการตามคาสั่งของเทศบาล
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
1. ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 3,500 บาท 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2. ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เดือนละ 3,000 บาท 12
เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
3. ตาแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ชานาญงาน เดือนละ 3,000 บาท 12
เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท

5,000

บาท

5,000

บาท

114,000

บาท

ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขน
ส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลไปนิเทศงาน ตรวจเยี่ยม
งาน หรือดาเนินงาน กิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตาบลคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

จานวน

15,000

บาท

รวม
จานวน

95,000

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดู
งานการปฏิบัติงานด้านคลัง เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยา
การ ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดการฝึกอบรม ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า201,ลาดับที่1)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

20,000

บาท

บาท
30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า200,ลาดับที่3)
ค่าใช้จ่ายโครงการรับชาระภาษีนอกสถานที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับชาระภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ภายในเขตตาบลช่อง
แมว และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า201,ลาดับที่4)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชาระภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ในการสร้างความเข้าใจและเต็มใจในการชาระภาษี เช่น จัดทาแผ่นพับ ทา
ป้ายประชาสัมพันธ์จัดทาแผนซีดี และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า200,ลาดับที่2)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานด้านการคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ฯลฯ สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างและผู้
ที่เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับคาสั่งให้เดินทาง
ไปราชการและมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และอื่น ๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็นใน
สานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตลับผงหมึก น้าหมึก
สาหรับเติมเครื่องปริ้น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจาลอง ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2553)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม เครื่องกรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป แท่นชาต
ถ่านกล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป,แผ่นซีดี,รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึก
พิมพ์ โปรแกรมอื่น ๆ ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

40,000

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส วัสดุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

5,000

บาท

รวม

25,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต ค่าพัฒนาระบบ ค่าดูแลเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

บาท
15,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

60,000

บาท

รวม

60,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

จานวน

48,000

บาท

รวม

2,203,308

บาท

รวม

1,185,308

บาท

รวม

1,185,308

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

844,560

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

31,160

บาท

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

18,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดือนละ 12,439 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 149,268.-บาท
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่ง พนักงานขับรถน้าเดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000.-

จานวน

261,588

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินที่จ่ายเพิ่มเป็นค่าตอบแทน
พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตาบลช่องแมว

จานวน

30,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก (ตั้งตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปีปัจจุบัน)
1.เป็นชนิดสันห่วงพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง
2. เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
3.เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
4. ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า216,ลาดับที่25)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบออลอินวัน จานวน 3 เครื่องๆ
ละ 16,000 บาทโดยมีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานเครื่อง ณ
วันที่ปัจจุบันที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า216,ลาดับที่24)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,018,000

บาท

รวม

117,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่แต่ง
ตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงินตอบแทนรางวัลกรรมการ
สอบแข่งขันสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการเทศบาลตาบลช่องแมว
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้า
ราชการเทศบาลตาบลช่องแมวและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการตามคาสั่งของเทศบาล
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
เดือนละ 3,000.- บาท 12 เดือน เป็นเงิน 36,000.- บาท
2.ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดือนละ 3,000.- บาท 12 เดือน เป็นเงิน 36,000.- บาท
3.ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดือนละ 3,000.- บาท 12 เดือน เป็นเงิน 36,000.- บาท

2,000

บาท

2,000

บาท

108,000

บาท

5,000

บาท

รวม

625,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าโฆษณาเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายแบบเอกสาร ฯลฯ

120,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตรวจเยี่ยมงาน หรือ
ดาเนินงานกิจการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

5,000

บาท

30,000

บาท

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่เดินทางไปราชการที่
มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
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02.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันสาคัญต่างๆ

90,000

บาท

50,000

บาท

300,000

บาท

30,000

บาท

รวม

269,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวัน
สาคัญต่างๆเขตบริการเทศบาลตาบลช่องแมว (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564,หน้า188,ลาดับที่5)
03.โครงการติตตั้งป้ายจราจร
จานวน
เพื่อจัดทาและติดตั้งป้ายจราจร/ป้ายเตือนภัย(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ
.ศ.2561-2564,หน้า189,ลาดับที่6)
04.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ จานวน
ติดในเยาวชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเยาวชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากรอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
05.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเเฉิน จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564,หน้า187,ลาดับที่10)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม โต๊ะต่าง ๆ
เก้าอี้ต่าง ๆ น้าดื่ม ถังน้าดื่ม ตลับผงหมึก น้าหมึกสาหรับเติมเครื่อง
ปริ้น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจาลอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือการจ้าง เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสานัก
งาน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ม้วนเทป ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แก้ว หม้อ จาน ช้อน ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ผ้า ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ แปรงทาสี
ปูนขาว กระดาษทราย ท่อน้า คีม ค้อน ท่อน้าบาดาล อ่างล้างมือโถ
ส้วม เลื่อย ตะปู ค้อน ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ามันเบรก หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย หม้อน้ารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง
เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี
รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง จานวน 20 ตัวๆละ 450 บาท ตั้งตามราคา
ท้องตลาด
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หมึก
พิมพ์ โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่า มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ

จานวน

9,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

7,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

รวม

622,800

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

450,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้แก่เครื่องกัน
หนาวฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า188,ลาดับ
ที่4)
02.โครงการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการป้องกันและบรรเทาภัย
แล้ง เช่น ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอก ปรับปรุงเพิ่มขนาด และจัดหาแหล่ง
กักเก็บน้า สาหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่และช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาภัยแล้งในตาบลช่องแมว
03.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

จานวน

10,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทา/ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการให้กับประชาชน/ชุมชนในเขตรับผิด
ชอบ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า189,ลาดับที่9)
04.โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยขั้นต้นสถานประกอบการ

จานวน

30,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับสานักงานเทศบาลตาบลช่องแมว
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.ค่าใช้จ่ายโครงการต้านภัยหนาว

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย
ขั้นต้นสถานประกอบการ
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จานวน

40,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การอบรม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
10.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร.

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การอบรม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
11.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

จานวน

10,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

05.โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยขั้นต้นในสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย
ขั้นต้นในสถานศึกษา
06.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า190,ลาดับที่11)
07.โครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้ง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การอบรม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564,หน้า190,ลาดับที่10)
08.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้าไหลหลากและดิน
โคลนถล่ม
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การอบรม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
09.โครงการวัน อปพร.

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การอบรม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2553
วัสดุเครื่องแต่งกาย
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจัดซื้อเครื่องดับเพลิง

หน้า : 17/52

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562 15:49:44

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดสัญญาณไฟกระพริบตลอดเวลา

รวม

172,800

บาท

รวม

172,800

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

34,400

บาท

จานวน

38,400

บาท

เพื่อจัดซื้อชุดสัญญาณไฟกระพริบตลอดเวลา
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟกระพริบตลอดเวลา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงไฟไม่น้อยกว่า 20 ซม.
จานวน 4 ชุด พร้อมค่าติดตั้ง ชุดละ 25,000.- บาทตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า215,ลาดับที่9)
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
01.สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 1.50 นิ้ว
ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 1.50 นิ้ว
ยาว 20 เมตร จานวน 4 เส้นๆ ละ 8,600.- บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า215,ลาดับที่10)
02.สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 2.50นิ้ว
ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 2.50 นิ้ว
ยาว 20 เมตร จานวน 4 เส้นๆ ละ 9,600.- บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า215,ลาดับที่11)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

16,136,287

บาท

รวม

4,937,700

บาท

รวม

4,937,700

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลช่องแมว
จานวน 2 อัตรา 1,072,680 บาทแยกเป็น
1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา เดือนละ
32,800
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท
2. ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เดือนละ 26,980 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 323,760 บาท
3. ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา เดือนละ 29,610 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท
2.เงินเดือนสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 1,440,360บาท แยก
เป็น
1. ตาแหน่ง ครู ค.ศ. 1 จานวน 1 อัตรา เดือนละ 22,890
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 274,680 บาท
2. ตาแหน่ง ครู ค.ศ.1 จานวน 1 อัตรา เดือนละ 19,920
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 239,040 บาท
3. ตาแหน่ง ครู ค.ศ.1 จานวน 2 อัตรา เดือนละ 19,510
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 468,240 บาท
4. ตาแหน่ง ครู ค.ศ.1 จานวน 2 อัตรา เดือนละ 19,100
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 458,400 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

2,513,040

บาท

60,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท
12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2. ตาแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา เดือนละ 1,500 บาท
เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

จานวน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลช่องแมว
พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา ตั่งไว้ 853,920 บาท
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ 1 อัตรา เดือนละ 21,610 บาทจานวน 12
เดือน เป็นเงิน 259,320 บาท
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ 1 อัตรา เดือนละ 16,190 บาทจานวน 12
เดือน เป็นเงิน 194,280 บาท
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ
12,440 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,280 บาท
- ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เดือนละ 10,460 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 251,040 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา ตั่งไว้ 432,000 บาท
-ตาแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 9,000
บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
-ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อัตราตามจานวนที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้) จานวน 868,800 บาท แยกเป็น
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา ๆคน
ละ 9,400 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 112,800 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 7 อัตราๆละ 9,000
บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 756,000 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,154,720

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตาบลช่องแมว ฯลฯ
จานวน 101,940 บาทแยกเป็น
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 845
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,140 บาท
- ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เดือนละ 1,825 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 43,800 บาท
- ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
-ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง จานวน 108,000
บาท แยกเป็น
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน
1
อัตราๆ ละ 2,000 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก จานวน 7 อัตราๆละ 1,000
บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

209,940

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

5,836,587

บาท

รวม

100,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่แต่ง
ตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงินตอบแทนรางวัลกรรมการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการเทศบาลตาบลช่อง
แมว เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
ข้าราชการเทศบาลตาบลช่องแมว และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการตามคาสั่งของเทศบาล

5,000

บาท

1,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
- ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- ตาแหน่ง นักบริหารการศึกษา การศึกษา เดือนละ 3,500 จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000

84,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

10,000

บาท

รวม

2,526,700

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่
ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดา
เนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขนส่ง ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
-- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการเลี้ยงรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
01.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา

1,000

บาท

จานวน

1,176,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 7 ศูนย์ ดังนี้
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง ตั้งไว้ 147,000 .- บาท สาหรับเด็ก
เล็ก 30 คนๆละ 20.00 บาท จานวน 245 วัน
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่เหลี่ยม ตั้งไว้ 186,200 .- บาท สาหรับเด็ก
เล็ก 38 คนๆละ 20.00 บาท จานวน 245 วัน
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกี่ ตั้งไว้ 147,000 .- บาท สาหรับเด็ก
เล็ก 30 คนๆละ 20.00 บาท จานวน 245 วัน
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบป่าแดง ตั้งไว้ 78,400 .- บาท สาหรับเด็ก
เด็กเล็ก 16 คนๆละ 20.00 บาท จานวน 245 วัน
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลบ ตั้งไว้ 191,100 .- บาท สาหรับเด็ก
เด็กเล็ก 39 คนๆละ 20.00 บาท จานวน 245 วัน
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะเขือ ตั้งไว้ 264,600 .-บาท สาหรับเด็ก
เด็กเล็ก 54 คนๆละ 20.00 บาท จานวน 245 วัน
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันทนาราม ตั้งไว้ 161,700 .- บาท สาหรับเด็ก
เด็กเล็ก 33 คนๆละ 20.00 บาท จานวน 245 วัน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
02.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ฯลฯ สาหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
และผู้ที่เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับคาสั่งให้เดิน
ทางไปราชการและมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
03.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานส่วนเทศบาลตาบล พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษาคณะ
กรรมการศูนย์ และผู้บริหาร (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า178,ลาดับที่5)
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80,000

บาท

300,000

บาท

120,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่ารางวัล
เด็ก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เกียรติบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการ ค่ารางวัลการแสดง ค่าจัด
ซื้อขนมหรือรางวัล ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า177,ลาดับที่2)
08.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
จานวน

20,000

บาท

50,000

บาท

04.โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา เยาวชน ทางานช่วงปิดภาคเรียน
จานวน
ประจาปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเด็ก,นักเรียน/นักศึกษา,เยาวชนทางาน
ช่วงปิดภาคเรียน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เกียรติบัตร ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
ในการจัดโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า178,ลาดับที่6)
05.โครงการจัดงานประเพณีวันสาคัญของไทย
จานวน
เพื่อจ่ายตามโครงการประเพณีวันสาคัญของไทย เช่น ประเพณีตักบาตรเท
โว วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันฉลองชัยท่านท้าว สุรนารี วัน
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ วันจักรี ประเพณีบุญบั้ง
ไฟประจาตาบลและอาเภอ วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้า
พรรษา ออกพรรษา ประเพณีปาริวาสกรรมประจาตาบล พิธีทา บุญตัก
บาตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุญกุ้มข้าวใหญ่ ฯลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดัง
นี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เกียรติบัตร ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัด
โครงการ ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า206,ลาดับที่2)
06.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ
จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่เข้าร่วม
โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ซ้อมเพื่อเตรียมการ
แข่งขันฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า179,ลาดับที่8)
07.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เกียรติ
บัตร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า178,ลาดับที่7)
09.โครงการสานสัมพันธ์วันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
จานวน
ช่องแมว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์วันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลช่องแมวเช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เกียรติ
บัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการ ค่า
รางวัลการแสดง
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10.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

100,000

บาท

409,700

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

3,085,887

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

2,860,887

บาท

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ อาหารและเครื่องดื่มให้
ผู้ที่ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า179,ลาดับที่9)
11.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
จานวน
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา ฯลฯตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว681 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง ตั้งไว้ 51,000 บาท สาหรับเด็ก
เล็ก 30 คนๆละ 1,700 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่เหลี่ยม ตั้งไว้ 64,600.- บาท สาหรับเด็ก
เล็ก 38 คนๆละ 1,700 บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกี่ ตั้งไว้ 51,000.- บาท สาหรับเด็ก
เล็ก 30 คนๆละ 1,700 บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบป่าแดง ตั้งไว้ 27,200.- บาท สาหรับเด็ก
เด็กเล็ก 16 คนๆละ1,700 บาท
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลบ ตั้งไว้ 66,300.- บาท สาหรับเด็กเด็ก
เล็ก 39 คนๆละ 1,700 บาท
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะเขือ ตั้งไว้ 91,800.-บาท สาหรับเด็กเด็ก
เล็ก 54 คนๆละ 1,700 บาท
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันทนาราม ตั้งไว้ 64,600.- บาท สาหรับเด็ก
เด็กเล็ก 33 คนๆละ 1,700 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงานและทรัพย์สิน
อื่น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แล็ค
ซีน ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกาลบคาผิด แม็ก ลวดเย็บกระดาษ คลิบ
หนีบกระดาษ สมุดบัญชี ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้าสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์, คอนเดนเซอร์ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดพื้น ไม้ม๊อปถู
พื้น ที่ตักขยะ หม้อ ถังน้า จาน ช้อน แก้วน้า น้ายาล้างจานน้ายาถู
พื้น แปรงขัดห้องน้า ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสาหรับนักเรียนและเด็ก
เล็กประจาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง 8 โรงเรียน จานวน 1,253 คน ใน
อัตราคนละ 7.37.-บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 2,400,998.60
.- บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลส่วนตาบล 7
ศูนย์ จานวน 240 คน ในอัตราคนละ 7.37.- บาท จานวน 260 วัน เป็น
เงิน 459,888.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านช่องแมว ตั้งไว้ 291,262.40.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 152 คนๆละ 7.37
.- บาท จานวน
260 วัน
(2) โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตั้งไว้ 279,765.20.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 146 คนๆละ 7.37
.- บาท จานวน 260 วัน
(3) โรงเรียนบ้านหนองจาน ตั้งไว้ 203,117.20.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 106 คนๆละ 7.37
.- บาท จานวน260 วัน
(4) โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ตั้งไว้ 415,815.40.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 217 คนๆละ 7.37
.- บาท จานวน 260 วัน
(5) โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง ตั้งไว้ 147,547.40 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 77 คนๆละ 7.37
.- บาท จานวน260 วัน
(6) โรงเรียนบ้านดงหลบ ตั้งไว้ 254,854.60.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 133 คนๆละ 7.37
.- บาท จานวน 260 วัน
(7) โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ตั้งไว้ 461,804.20.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 241 คนๆละ 7.37
.- บาท
จานวน 260 วัน
(8) โรงเรียนวัดจันทนาราม ตั้งไว้ 346,832.20.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 181 คนๆละ 7.37
.- บาท
จานวน 260 วัน
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง ตั้งไว้ 57,486 .- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 30 คนๆ
ละ 7.37.- บาท
จานวนวัน 260 วัน
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่เหลี่ยม ตั้งไว้ 72,815.60 .-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 38 คนๆ
ละ 7.37.- บาท
จานวน 260 วัน
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกี่ ตั้งไว้ 57,486.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 30 คนๆละ 7.37
.- บาท
จานวน 260 วัน
(12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบป่าแดง ตั้งไว้ 30,659.20 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 16 คนๆ
ละ 7.37.- บาท
จานวน 260 วัน
(13) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลบ ตั้งไว้ 74,731.80 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 39 คนๆ
ละ 7.37.- บาท
จานวน 260 วัน
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(14) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะเขือ ตั้งไว้ 103,474.80 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 54 คนๆ
ละ 7.37.บาท
จานวน 260 วัน
(15) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันทนาราม ตั้งไว้ 63,234.60 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สาหรับเด็กนักเรียน 33 คนๆ
ละ 7.37.- บาท
จานวน 260 วัน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับเครื่องตัดหญ้า น้ามัน
จารบี ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาสามัญประจาบ้าน เวชภัณฑ์ สารเคมีบาบัด สาร
เคมีเคลือบฟัน(ฟูออไรด์)ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี หมึก
พิมพ์ โปรแกรมสาหรับปฏิบัติการ เครื่องบันทึกข้อมูล (ฮาร์ดดิสก์) สื่อ
บันทึกข้อมูล(handy drive) สายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ WRIELESS,SWITH HUB สายLAN ข้อ
ต่อ RJ45 ฯลฯ
วัสดุการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย เช่น สื่อการ
เรียนการสอนทาด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก ไม้บล็อก หุ่นมือ สมุด
ภาพ หนังสือชุดเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

124,000

บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

84,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

350,000

บาท

รวม

350,000

บาท

จานวน

17,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 ศูนย์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
01ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จานวน 7 ชุด สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ จานวน 7 ชุดๆ ละ 2,500บาท เป็นเงิน 17,500
บาท (ตั้งตามราคาตามท้องตลาด)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า218,ลาดับที่38)
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จานวน

200,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 4 ตัว ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่
เหลี่ยม จานวน 2 ตัว ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จานวน 2 ตัว รวม
ทั้งสิ้น 4 ตัว ๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน 6,000 บาท(ตั้งตามราคาตาม
ท้องตลาด)(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า218,ลาดับ
ที่41)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
01.ค่าจัดซื้อคูเลอร์สแตนเลส
จานวน

10,000

บาท

02.ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอน้าชนิดตั้งพื้น (ตั้งตามราคาตามท้อง
ตลาด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า218,ลาดับ
ที่39)

03.ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สาหรับผู้ปกครองรอรับเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สาหรับผู้ปกครองรอรับ
เด็ก จานวน 2 ชุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบป่า
แดง จานวน 2 ชุด ดๆ ละ 5,000.- บาท (ตั้งตามราคาตามท้อง
ตลาด)(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า218,ลาดับ
ที่40)
04.ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูเลอร์สแตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่
เหลี่ยม จานวน 2 ถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลบ จานวน 1 ถัง, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจันทนาราม จานวน 1 ถัง รวมทั้งสิ้น 4 ถัง
02.ค่าจัดซื้อตู้เย็น

จานวน

6,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมาบป่าแดง จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท (ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบ
ประมาณ มีนาคม 2560)
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ม้าหู ม้า
ขวาง บ๊อกซ์สแตนด์ บาร์ต่างระดับ ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า218,ลาดับที่42)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

5,012,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,012,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
(1)อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องแมว ตั้งไว้ 608,000.- บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ สาหรับนักเรียนจานวน 152 คนๆละ20
บาท จานวน 200 วัน
(2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตั้งไว้ 584,000.- บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ สาหรับนักเรียนจานวน 146 คนๆละ
20 บาท จานวน 200 วัน
(3)อุดหนุนโรงเรียนหนองจาน ตั้งไว้ 424,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ สาหรับนักเรียนจานวน 106 คนๆละ
20 บาท จานวน 200 วัน
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ตั้งไว้ 868,000.- บาท เพื่อ จ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ดังนี้ สาหรับนักเรียนจานวน 217 คนๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน
(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านมาบป่าแดง ตั้งไว้ 308,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ สาหรับนักเรียนจานวน 77 คนๆละ
20 บาท จานวน 200 วัน
(6)อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงหลบ ตั้งไว้ 532,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ สาหรับนักเรียนจานวน 133 คนๆ
ละ 20 บาท จานวน 200 วัน
(7) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ตั้งไว้ 964,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ สาหรับนักเรียนจานวน 241
คนๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน
(8) อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทนาราม ตั้งไว้ 724,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ สาหรับนักเรียนจานวน 181 คนๆ
ละ 20 บาท จานวน 200 วัน
ใช้ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เป็นฐานในการตั้งงบ
ประมาณ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทา
งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,012,000

บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

2,035,420

บาท

รวม

1,408,920

บาท

รวม

1,408,920

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน 3 อัตรา
1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุข เดือนละ 32,800
บาท จานวน 12 เดือน 393,600 บาท
2. ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือน 32,800
บาท จานวน 12 เดือน 393,600 บาท
3. ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เดือนละ 29,610 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท

1,142,520

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สาหรับพนักงานเทศบาลช่องแมว ได้แก่
เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงาน
ผู้ได้ เงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุง
เงินเดือนประจาตามตาแหน่งและอัตราที่กาหนด

2,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เดือนละ 16,200 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 194,400 บาท

194,400

บาท

10,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สาหรับพนักงานเทศบาลตาบล 2 อัตรา
1. ตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุข เดือนละ 3,500
.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2. ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 1,500
.- บาท จานวน 12 เดือน 18,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่จ่ายเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างเทศบาลตาบลช่อง
แมว

จานวน
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งบดาเนินงาน

รวม

623,500

บาท

รวม

6,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่แต่ง
ตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงินตอบแทนรางวัลกรรมการ
สอบแข่งขันสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการเทศบาลตาบลช่องแมว
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้า
ราชการเทศบาลตาบลช่องแมวและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษสาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการตามคาสั่งของเทศบาล
ค่าใช้สอย
รวม

5,000

บาท

1,000

บาท

547,500

บาท

40,000

บาท

3,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
เช่น ค่ายารักษาโรค และอุปกรณ์ในการดูแลสัตว์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น วัคซีน ยาคุมกาเนิด กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ยากาจัด
เห็บหมัด ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมโครงการสวัส
ดิภาพสัตว์เลี้ยง ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า185,ลาดับที่4)
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
จานวน

210,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวาง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรง
งาน ค่าจัดทาวารสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข ค่าตรวจ
วิเคราะห์อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้านสาธารณสุข ค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ใน
การจัดอบรม ประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทาป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์
เอกสารแผ่นพับ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าน้ายากาจัดยุง ค่าน้ายาฆ่าเชื้อ
โรค(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า186,ลาดับที่5)
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ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมี
ความสุข กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ให้ประชาชนมีการ
คัดแยกมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย การจัดกิจกรรมรักษา
ความสะอาดในสถานที่สาธารณะ การจัดระเบียบป้ายโฆษณา การทาความ
สะอาดภาชนะใส่มูลฝอย ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ ค่าถ่ายเอกสารคู่
มือ ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสียใน
ชุมชน ในการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกาหนด สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย เพื่อควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัย การตรวจวิเคราะห์น้าเสีย กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดทาเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ สื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่ารถปรับอากาศ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า193,ลาดับที่2)
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน

10,000

บาท

20,000

บาท

51,500

บาท

150,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล ในการจัดอบรม ประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทาป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่น
พับ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า185,ลาดับที่3)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน
ของ อสม.ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายค่าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อมของ อสม. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ ผู้นาชุผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาหมู่
บ้าน อสม. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่า
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่ารถปรับอากาศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อตาม
ระเบียบ ฯ เบิก – จ่าย ได้ที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก
จานวน
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบ
ด้วยกิจกรรมการเผาในที่โล่ง การก่อเหตุราคาญเรื่องเสียง การแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและมลพิษ และการรณรงค์ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ล้อม กิจกรรมการจัดทาปุ๋ยหมักชีวภาพ การทาปุ๋ยน้าชีวภาพ การนาขยะรี
ไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ในการจัดอบรม ประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร จัดทาเอกสารแผ่นพับและความรู้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า193,ลาดับที่1)

จานวน
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10,000

บาท

10,000

บาท

13,000

บาท

รวม

65,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็นใน
สานักงาน เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ อุปกรณ์หรือ
อะไหล่รถยนต์ น้ามันเบรก หม้อน้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวของกับยานพนะ รถจักยานยนต์ และรถยนต์ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับรถจักรยานยนต์
เครื่องตัดหญ้า และแก๊สหุงต้ม รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก
ขยะ น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง น้ายาดับเพลิง น้ามันเบนซิน น้ามัน
ดีเซล น้า ก๊าซหุงต้ม ถ่านน้ามันก๊าด ฯลฯ สาหรับยานพาหนะหรือสาหรับ
ใช้ในงานต่าง ๆฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หมึก
พิมพ์ โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุอื่น

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย ในการจัดอบรมให้ความรู้
จัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าตรวจวิเคราะห์อาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่น
พับ ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า193,ลาดับที่3)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะและค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และ
ผู้ที่เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับคาสั่งให้เดินทาง
ไปราชการและมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสาเนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เครื่องพ่นหมอกควัน รถยนต์บรรทุกขยะ และ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น ตรายาง ตราประทับ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

3,000

บาท

รวม

3,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

รวม

1,930,400

บาท

รวม

1,346,400

บาท

รวม

1,346,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน 3 อัตรา
1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 32,800
บาท จานวน 12 เดือน 393,600 บาท
2.ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เดือนละ 25,970 บาท จานวน 12
เดือน 311,640 บาท
3. ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ เดือนละ 26,980 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 323,760 บาท

1,029,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สาหรับพนักงานเทศบาลช่องแมว ได้แก่
เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงาน
ผู้
ได้เงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุง
เงินเดือนประจาตามตาแหน่งและอัตราที่กาหนด

5,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์
อากร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอีสานักงานนั่งพิงแบบหมุน
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงานนั่งพิงแบบหมุน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงานนั่งพิงแบบหมุน
จานวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า217,ลาดับที่31)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาล
ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ กาหนด
ตาแหน่งผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 3,500 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เดือนละ 1,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

จานวน

60,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เดือน
ละ 20,200 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 242,400.- บาท

จานวน

242,400

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

10,000

บาท

รวม
รวม

575,000

จานวน

5,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่จ่ายเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล
ตาบลช่องแมว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่แต่ง
ตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงินตอบแทนรางวัลกรรมการ
สอบแข่งขันสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการเทศบาลตาบลช่องแมว
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้า
ราชการเทศบาลตาบลช่องแมว และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษสาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคา
สั่งของเทศบาล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

บาท
49,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

465,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ค่าจ้างเหมาใน
การเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าซัก
ฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการด้านสวัสดิการสังคม และค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ ค่า
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/สารวจ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ ฯ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน

5,000

บาท

10,000

บาท

150,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีราย จานวน
ได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอบรมสัมมนา ฝึก
อาชีพ ค่าป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสถานที่ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 (ปรากฏตามแผน
พัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า184,ลาดับที่10)
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวตามหลัก
จานวน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายค่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พาหนะในการเดินทาง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อตามระเบียบ ฯ เบิก – จ่าย ได้ที่จาเป็นในการดาเนินงานตาม
โครงการ ฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า183,ลาดับที่6)
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ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิด
จานวน
สิทธิเด็กและเยาวชน
เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน ผู้นาชุมชน กลุ่มสตรี อ
สม. ตามโครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศเช่น ค่า
ใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564,หน้า182,ลาดับที่3)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
จานวน

10,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

150,000

บาท

10,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึก
อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ฯลฯ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า183,ลาดับที่7)

ค่าใช้จ่ายโครงการบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

จานวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิตและสามารถพึ่ง
พาตนเองได้อย่างยั่งยืน แก่ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มต่างๆภายใน
ตาบลโดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอบรมสัมมนา ฝึกอาชีพ ค่าป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียงฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า184,ลาดับที่12)
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม จานวน
ในวัยเรียน
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพตามหลัก
จานวน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายค่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พาหนะในการเดินทาง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อตามระเบียบ ฯ เบิก – จ่าย ได้ที่จาเป็นในการดาเนินงานตาม
โครงการ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏแผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนชุมชน และกิจกรรม
จานวน
สนับสนุน การจัดประชุมชประชาคมแผนชุมชน
เพื่อจ่ายค่าโครงส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน ได้แก่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า184,ลาดับที่11)
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10,000

บาท

10,000

บาท

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

56,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ถ่าน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงการ
ซ่อมแซมด้วย
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นกระติกน้า
ร้อน กระติกน้าแข็ง ถังน้า ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ

5,000

บาท

5,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

1,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คน จานวน
พิการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชรา คนพิการ เป็นค่า ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอก
สารฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ เบิก - จ่าย ได้ที่จา
เป็นในการดาเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า184,ลาดับที่9)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของ
จานวน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายค่าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคา
สั่งของเทศบาล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ที่จาเป็นในสานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หมึก
พิมพ์ โปรแกรมและอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น ตรายาง ตราประทับ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

9,000

บาท

รวม

9,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

รวม

3,194,260

บาท

รวม

1,963,160

บาท

รวม

1,963,160

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน 4 อัตรา ได้แก่
(1) ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
เดือนละ 32,800.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 393,600.- บาท
(2) ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 6)
เดือนละ 32,800.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 393,600.- บาท
(3) ตาแหน่ง นายช่างโยธา
เดือนละ 17,690.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 212,280.- บาท
(4) ตาแหน่ง นายช่างโยธา
เดือนละ 15,430.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 185,160.- บาท

จานวน

1,184,640

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมต่างๆสาหรับพนักงานเทศบาลตาบล
ช่องแมว ได้แก่ เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานผู้ได้
รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินอื่นๆ

จานวน

10,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษที่
พนักงานเทศบาลควรได้รับตามระเบียบฯกาหนด
1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2. ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 6)
เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

จานวน

60,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์
อากร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงานนั่งพิงแบบหมุน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงานนั่งพิงแบบหมุน
จานวน 3 ตัวๆละ 3,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า217,ลาดับที่28)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 404,520 บาท แยกเป็น
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เดือนละ 12,420.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
เดือนละ 11,140.- บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 133,680.- บาท
3. ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เดือนละ 10,150.- บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 121,800.- บาท
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 240,000 บาท แยกเป็น
1. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป เดือนละ 10,000 บาท
12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท
2. ตาแหน่ง คนสวน เดือนละ 10,000 บาท
12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท

จานวน

644,520

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่จ่ายเพิ่ม
เป็นค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลช่องแมว

จานวน

64,000

บาท

รวม

663,600

บาท

รวม

155,600

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลภายนอก
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับเทศบาลหรือเงินตอบแทนรางวัลกรรมการสอบ
แข่งขัน สอบคัดเลือกข้าราชการเทศบาลตาบลช่องแมว
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
ข้าราชการเทศบาลตาบลช่องแมวและจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการตามคาสั่งของ
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จานวน

5,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
(1) ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.-บาท
(2) ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เดือนละ 3,000.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000.-บาท
(3) ตาแหน่ง นายช่างโยธา
เดือนละ 2,400.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 28,800.-บาท
(4) ตาแหน่ง นายช่างโยธา
เดือนละ 2,400.- บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 28,800.-บาท

จานวน

135,600

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

จานวน

10,000

บาท

รวม

311,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างแรงงาน
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาสูบน้า
ค่าถ่ายแบบเอกสาร ค่าใช้จ่ายตามโครงการหลังฝนถนนดี

140,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตรวจเยี่ยมงาน หรือดาเนินงานกิจการที่เป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
และการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินตามโครงการการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน
การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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ค่าใช้จ่ายดาเนินตามโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
และบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินตามโครงการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปาและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

รวม

197,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ที่จาเป็นในสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก
ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ลวดเย็บ แม็ก
คลิบหนีบกระดาษ แล็คซีน แฟ้ม ฯลฯ

จานวน

30,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า บัลลาส สตาร์เตอร์ ชุดโฟโต้สวิทซ์
แสงแดด ขาหลอดนีออน ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น แก้วน้า หม้อ
จาน ช้อน ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้า ฯลฯ

จานวน

2,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู สี
ทินเนอร์ ค้อนตีตะปู ค้อนปอนด์ เลื่อย
สว่านไฟฟ้า น๊อต ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าลงทะเบียน ของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างและผู้ที่เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับ
คาสั่ง
ให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินและอื่นๆ
ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น การจ้างเหมาค่าสิ่งของ
ค่าแรงงาน ตู้โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ปริ้นเตอร์
การจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร ถนน ฝายกั้นน้า ระบบระบายน้าและ
อื่นๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ อุปกรณ์หรืออะไหล่รถยนต์
น้ามันเบรก หม้อน้ารถยนต์ เบาะ รถยนต์
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย กันชนรถยนต์
ยางนอก ยางในและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ และรถยนต์

จานวน

30,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ส่วนกลาง น้ามันจาร
บี น้ามัน

70,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น แผ่นไวนิล ค่าล้างอัดขยายภาพ แผ่นผับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิ้ล
แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี อุปกรณ์เชื่อมต่อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จานวน

30,000

บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆเช่น ตรายางตราประทับ ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

รวม
รวม

67,500

จานวน

9,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

9,500

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงานนั่งพิงแบบหมุน

บาท
67,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สานักงานนั่งพิงแบบหมุน
จานวน 3 ตัวๆละ 3,000.-บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับส่งวิทยุ
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 2 ตัว ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ณ วันที่สานักงานมาตรฐานงบประมาณกาหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า218,ลาดับที่35)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน 1 ตัว ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ณ วันที่สานักงานมาตรฐานงบประมาณกาหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า218,ลาดับที่36)
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ครุภัณฑ์สารวจ
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา

จานวน

25,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

500,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

500,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอชุมพวงแยกออกเป็น
1.ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ตาบลช่องแมวตั้ง
ไว้ 400,000 บาท
2.ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตาบลช่อง
แมว ตั้งไว้ 100,000 บาท

500,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพาจานวน 1 ตัว ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ณ วันที่สานักงานมาตรฐานงบประมาณกาหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า218,ลาดับที่37)

งานไฟฟ้าถนน

รวม

6,170,000

บาท

งบลงทุน

รวม

6,170,000

บาท

รวม

6,170,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

200,000

บาท

110,000

บาท

450,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
01.โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส บ้านปลักอีแรต หมู่1

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บ้านปลักอีแรต หมู่
ที่ 1 ขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร จานวน 3 ช่อง
รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า117,ลาดับที่3)
02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่2 (สายแยก จานวน
ถนนลาดยาง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมหมู่ ที่ 2 (สายแยก
ถนนลาดยาง)กว้าง 5 เมตร ยาว80เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60ลบ.ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
. รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า118,ลาดับที่7)
03.โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านช่องแมว หมู่ที่3(สายไปป่าสาธารณะ)

จานวน

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านช่องแมวหมู่ที่ 3 (สายไปป่า
สาธารณะ) กว้าง 4 เมตรยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 1เมตร มีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 4,000 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.60เมตรจานวน 7 ท่อน ราย
ละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564,หน้า119,ลาดับที่12)
04.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่
จานวน
ที่5(สายไปสามแยกบ้านดงหลบ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ที่ 5
(สายไปสามแยกบ้านดงหลบ) กว้าง 5 เมตรยาว 180 เมตร หนา 0.15
เมตรมีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม.รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่อง
แมว
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า122,ลาดับที่23)
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05.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดกี่ หมู่ที่6 (ซอยข้าง
จานวน
โรงเรียน)
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดกี่ หมู่ที่6 (ซอยข้าง
โรงเรียน)กว้าง 3.5เมตร ยาว 200 เมตรสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร มีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมเทหินคลุก
ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีปริมาตรลง
หินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เทหินคลุกไม่น้อย
กว่า 2,400 ตารางเมตรรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบล
ช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า123,ลาดับที่27)
06.โครงการขุดขยายสระหนองน้าแดง บ้านดงหลบ หมู่ที่7
จานวน
โครงการขุดขยายสระหนองน้าแดง บ้านดงหลบ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 7 เมตร ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร มี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตาม
แบบเทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า159,ลาดับที่15)
07.โครงการขุดขยายสระบ้านโนนกอกหมู่ที่ 8

จานวน

โครงการขุดขยายสระ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 8 ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 43 เมตร ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 43 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร มี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,471.50 ลบ.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตาม
แบบเทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า160,ลาดับที่19)
08.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่15(สาย จานวน
ทับเขมร)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี หมู่
ที่ 15 (สายทับ
เขมร)กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72.00 ลบ.ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 480.00 ตร.ม.รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่อง
แมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า137,ลาดับ
ที่36)
09.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านหนองจาน จานวน
หมู่ที่9
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านหนอง
จาน หมู่ที่ 9 กว้าง 20.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.12 เมตร มี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า500.00 ตร.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่อง
แมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า127,ลาดับ
ที่39)
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง หมู่ที่10(สายข้าง จานวน
วัด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปอแดง
หมู่ที่ 10 (สายข้างวัด) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00
เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.50
ลบ.ม มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. รายละเอียด
การก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผน
พัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า128,ลาดับที่44)

120,000

บาท

120,000

บาท

160,000

บาท

240,000

บาท

200,000

บาท

375,000

บาท
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300,000

บาท

200,000

บาท

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 14 (ซอยหลังหมู่
บ้าน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,580เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มี
ปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า237 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 4,740 ตร.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่อง
แมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า152,ลาดับ
ที่140)
15.โครงการขุดขยายสระ หนองน้าซับบ้านใหม่สามัคี หมู่ที่15
จานวน

120,000

บาท

200,000

บาท

400,000

บาท

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่11(สาย จานวน
ต่อจากคอนกรีตเดิม)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบป่าแดง หมู่
ที่ 11 (สายต่อจากคอนกรีต
เดิม)กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า129,ลาดับที่49)
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจานใต้ หมู่
จานวน
ที่12(สายกลางหมู่บ้านไปประปา)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจานใต้ หมู่
ที่ 12 (สายกลางหมู่บ้านไป
ประปา)กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า132,ลาดับที่58)
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 13
จานวน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่
ที่ 13 (สายแยกเข้าหมู่
บ้าน)กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า152,ลาดับที่139)
14.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนวัด หมู่ที่14(ซอยหลังหมู่บ้าน)

โครงการขุดขยายสระ หนองน้าซับ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ขนาดยาวไม่น้อย
กว่า 85.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 4,080.00 ลบ.ม.พร้อมขนย้าย รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า164,ลาดับที่35)
16.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(สายบ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่15เชื่อมตาบล จานวน
โนนรัง)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก( สายบ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่ 15 เชื่อมทับ
เขมร) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร มีปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 238.00 ลบ.ม
. หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,760.00 ตร.ม. รายละเอียดการ
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า152,ลาดับที่141)
17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่15(สาย จานวน
บ้านผู้ใหญ่คารณ)
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18.โครงการขุดคันคูขยายสระบ้นหนองขาม หมู่ที่ 16

จานวน

185,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

โครงการขุดคันคูขยายสระ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 16ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร ความลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,462.50 ลบ.ม.พร้อม
ขนย้าย รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมว
กาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า165,ลาดับ
ที่40)

19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลองหมู่ที่ 17(สาย
แยกเข้าหมู่บ้าน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลอง หมู่
ที่ 17 (สายแยกเข้าหมู่
บ้าน)กว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.75 ลบ.ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 405.00 ตร.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบล
ช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า152,ลาดับที่143)
20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ 18
(สายหลังหมู่บ้าน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงพัฒนา หมู่
ที่ 18 (สายหลังหมู่
บ้าน)กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า153,ลาดับที่144)
21.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 19(สาย
หลังหมู่บ้านเชื่อมบ้านปอแดง)
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองกุง หมู่
ที่ 19 (สายหลังหมู่บ้านเชื่อมบ้านปอ
แดง)กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า1,700.00 ลบ.ม
. พร้อมเทหินคลุกขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร มีปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 68.00 ลบ.ม. หรือ
มีพื้นที่เทหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง ขนาด 0.40 เมตร จานวน 6.00 ท่อน รายละเอียดการก่อสร้าง
ตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า153,ลาดับที่145)
22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 20
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสาราญ หมู่
ที่ 20 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
ปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า153,ลาดับที่146)
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จานวน

100,000

บาท

24.โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านรัชชานนท์)บ้านหนอง จานวน
มะเขือหมู่ที่ 22
25.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(สายบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่2 เชื่อม บ้านมาบ จานวน
ป่าแดง หมู่ที่11)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ( สายบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 เชื่อม บ้านมาบ
ป่าแดง หมู่ที่ 11 )ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,190.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 238.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,760.00 ตร
.ม.รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบเทศบาลช่องแมว
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า154,ลาดับที่149)

180,000

บาท

200,000

บาท

26.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(สายบ้านหนองคลอง หมู่ที่17เชื่อม บ้าน จานวน
มาบป่าแดง หมู่ที่ 11)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ( สายบ้านหนองคลอง หมู่
ที่ 17 เชื่อม บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 )ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร มีปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า238.00 ลบ.ม
. หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,760.00 ตร.ม. รายละเอียดการ
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมว(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า154,ลาดับที่150)
27.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุุก(สายบ้านปลักอีแรต หมู่ที่1เชื่อมบ้าน
จานวน
หนองแสงพัฒนาหมู่ที่ 18)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ( สายบ้านปลักอีแรต หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้าน
หนองแสงพัฒนา หมู่ที่ 18 )ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร หนาฉลี่ย
0.05 เมตร มีปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า238.00 ลบ.ม. หรือมี
พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,760.00 ตร.ม. รายละเอียดการก่อสร้าง
ตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมว(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า154,ลาดับที่151)
28.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายบ้านหนองคลอง หมู่ที่17 เชื่อม
จานวน
ตาบลโนนรัง)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ( สายบ้านหนองคลอง หมู่
ที่ 17 เชื่อม ตาบลโนนรัง )ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร มีปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า238.00 ลบ.ม
. หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,760.00 ตร.ม. รายละเอียดการ
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมวกาหนด(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่
ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า154,ลาดับที่152)

200,000

บาท

200,000

บาท

200,000

บาท

23.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(จานวน 2จุด)บ้านโนนรังหมู่ที่ 21
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(จานวน 2.00 จุด) บ้านโนนรัง หมู่ที่ 21
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาฉลี่ย
0.05 เมตร มีปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อย กว่า 62.50 ลบ.ม.หรือมี
พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,250.00ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาฉลี่ย
0.05 เมตร มีปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 62.50 ลบ.ม. หรือมี
พื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,250.00ตร.ม.
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า153,ลาดับที่147)
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200,000

บาท

110,000

บาท

รวม

55,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

55,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

55,000

บาท

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

29.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก(สายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 9เชื่อมบ้าน
จานวน
มาบป่าแดง หมู่ที่ 11)
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ( สายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้าน
มาบป่าแดง หมู่ที่ 11 )ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร มีปริมาตรลงหินคลุกไม่น้อยกว่า238.00 ลบ.ม
. หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,760.00 ตร.ม. รายละเอียดการ
ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตาบลช่องแมว(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ
.2561-2564,หน้า154,ลาดับที่153)
30.โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารป้องกันฯสานักงานเทศบาล จานวน
ตาบลช่องแมว(จานวน2จุด)
โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารป้องกัน ฯ สานักงาน
เทศบาลตาบลช่องแมว (จานวน 2.00 จุด)
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.10
เมตร มีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อย กว่า 4.40 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15
เมตร มีปริมาตรเทคอนกรีตไม่น้อย 26.40 ตร.ม.หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า155,ลาดับที่154)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทาง จานวน
ราชการ พ.ศ.2550 ประจาปีงบประมาณของเทศบาลตาบลช่องแมว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ
. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2550 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ในโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ เป็นต้น(ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า203,ลาดับที่6)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมและการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
เพื่อใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสาม
ปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารในการ
ประชุมประชาคมตาบล,ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า202,ลาดับที่1)
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตาบลช่องแมว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาลตาบลช่องแมว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ใน
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ เป็นต้น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า202,ลาดับที่5)
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10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

565,160

บาท

รวม

399,160

บาท

รวม
จานวน

399,160

จานวน

10,000

บาท

รวม

161,000

บาท

รวม

1,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่นหรือบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่แต่ง
ตั้งตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือเงินตอบแทนรางวัลกรรมการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกข้าราชการเทศบาลตาบลช่องแมวเพื่อจ่ายให้แก
คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกข้าราชการเทศบาล
ตาบลช่องแมว และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงาน ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม

1,000

บาท

120,000

บาท

10,000

บาท

ค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาท จานวน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า202,ลาดับที่4)
โครงการเทศบาลตาบลสัญจรบริการพี่น้องประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตาบลสัญจรบริการพี่น้อง
ประชาชน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า202,ลาดับที่3)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น แผ่นพับ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า202,ลาดับที่2)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 2 อัตรา
ตาแหน่ง ผช.นักวิชาการเกษตร เดือนละ 16,215 บาท 2 อัตรา
เป็นเงิน 32,430 บาท 12 เดือน รวมเป็นเงิน 389,520 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินที่จ่ายเพิ่มเป็นค่าตอบแทน
พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆฯลฯ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนค่าจ้างเหมาบริการ

จานวน

บาท
389,160 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว

10,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวันรักต้นไม้ประจาปีแห่งชาติเช่น ค่าจัดป้าย
โครงการ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าซื้อถุงบรรจุกล้าไม้ตามระเบียบที่เบิก
ได้ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการของรัฐ
จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จานวน

10,000

บาท

โครงการปลูกหญ้าแฝก

จานวน

10,000

บาท

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว เช่น ค่าจัด
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มค่าซื้อถุงบรรจุกล้าไม้ ตามระเบียบที่
เบิกได้ ฯลฯ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า194,ลาดับ
ที่3)
ค่าใช้จ่ายโครงการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมา จานวน
จากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯลฯ เช่น ค่าจัด
ทาป้ายโครงการค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อปุ๋ย ฯลฯ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า195,ลาดับที่7)
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกผักส่วนครัวรั้วกินได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ จานวน
เพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าปุ๋ย ค่าท่อซีเมนต์พร้อมฝาท่อ ค่าดิน ค่าท่อ
น้า ค่าสปริงเกอร์ ค่าป้ายโครงการค่าอุปกรณ์ต่างๆค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า195,ลาดับที่8)
ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าซื้อถุงบรรจุกล้าไม้ ค่าปุ๋ย ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า195,ลาดับที่9)
ค่าใช้จ่ายโครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการของรัฐ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า155,ลาดับที่154)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการหรือการอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกหญ้าแฝกได้แก่ ค่าจัดซื้อถุงบรรจุหญ้า
แฝก ค่าน้าดื่ม ค่าขนส่งกล้าไม้ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564,หน้า194,ลาดับที่ 2)
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆในการดาเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และอื่นๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

40,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในด้านการเกษตรไว้ในการดูแลรักษาต้นไม้
ดอกไม้ ในเขตเทศบาล ปุ๋ยเคมี เมล็ดผัก เมล็ดดอกไม้ วัสดุในการเพาะ
ชา จอบ เสียม พลัว ช้อนปลูก กระถาง ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แก้วน้า กระติก หม้อ จาน ช้อน ส้อม ไม่
กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาด กาแฟ โอวัลติล คอฟฟี่เมต
ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2553)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในด้านการเกษตรไว้ในการดูแลรักษาต้นไม้
ดอกไม้ ในเขตเทศบาล ปุ๋ยเคมี เมล็ดผัก เมล็ดดอกไม้ วัสดุในการเพาะ
ชา จอบ เสียม พลัว ช้อนปลูก กระถาง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หมึก
พิมพ์ โปรแกรมและอื่น ๆ ฯลฯ
งบลงทุน

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

5,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อรถลากอเนกประสงค์
เพื่อจัดซื้อรถลากอเนกประสงค์พื้นไม้ เสริมขาตั้งด้านล่างบุด้วยเหล็กเส้น
รอบคัน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า214,ลาดับที่8)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

23,884,565

บาท

รวม

23,884,565

บาท

รวม

23,884,565

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
1.เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลช่อง
แมว จานวน 253,160 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง
จานวน 55,680 บาท แยกเป็น
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีทักษะ)จานวน 2 อัตราๆละ 570 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 13,680 บาท
(2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ไม่จากัดคุณวุฒิ)
จานวน 7 อัตราๆละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า204,ลาดับที่2)

308,840

บาท

จานวน

12,525,600

บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จานวน 949
คน เดือนละ 759,200 บาท จานวน 12 เดือน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า192,ลาดับที่3)

9,110,400

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพที่จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตาบลช่อง
แมว จานวน 17 รายๆ ละ 500.- บาท/เดือน จานวน12 เดือน
สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นหรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือน
ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564
,หน้า205,ลาดับที่4)

102,000

บาท

57,426

บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
1.เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้รับทุน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้และเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของ ผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง และทุนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ให้มี
ประสิทธิภาพ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
2.เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 900,000 บาท
3.ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 39,397 บาท
4.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561
-2564,หน้า204,ลาดับที่3)

979,397

บาท

งบกลาง
งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 1,595คน เดือนละ จานวน 12
เดือน(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า192,ลาดับที่2)

หน้า : 52/52

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562 15:49:45

เงินช่วยพิเศษ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าทาศพพนักงาน,พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างประจาที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ

จานวน

100,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
1.เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เพื่อสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2. เงินเกษียณอายุราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อสมทบเงินเกษียณอายุราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564,หน้า204,ลาดับที่1)

700,902

บาท

