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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลจุมจงั 

อ าเภอ กุฉินารายณ์   จงัหวดักาฬสนิธุ ์

  

                ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 57,728,490 บาท จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
งานบรหิารท ั่วไป รวม 11,059,370 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 7,433,640 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงนิเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนนายกเทศมนตร ีและรองนายกเทศมนตร ี
โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยเงนิเดือน เงนิคา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของ
นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรปีระธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตร ีทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและการจา่ยเบีย้ประชุม
คณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 ประกอบกบั 
หนงัสือที ่มท 0809.7/ว239 ลงวนัที ่4 กุมภาพนัธ์ 2558 ดงัน้ี 
     1. นายกเทศมนตร ี เดือนละ 27,600 บาท 
     2. รองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2 คน เดือนละ 15,180 บาท/คน   

      

   
เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตร ีโดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิเดือน เงนิคา่ตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษานายกเทศมนตรีและ
การจา่ยเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2557 ประกอบกบัหนงัสือที ่มท 0809.7/ว239 ลงวนัที ่ 
4 กุมภาพนัธ ์2558 ดงัน้ี 
     1. นายกเทศมนตร ีเดือนละ4,000 บาท  
     2. รองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2 คน เดือนละ3,000 บาท/คน 

      

   
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตร ีและรอง
นายกเทศมนตร ี โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิเดือน เงนิคา่ตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและ
การจา่ยเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2557 ประกอบกบัหนงัสือที ่มท 0809.7/ว239 ลงวนัที ่ 
4 กุมภาพนัธ ์2558 ดงัน้ี 
     1. นายกเทศมนตร ีเดือนละ 4,000 บาท 
     2. รองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน 

      

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
ปรกึษานายกเทศมนตร ีโดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิเดือน เงนิคา่ตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
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ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและ
การจา่ยเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2557 ประกอบกบัหนงัสือที ่มท 0809.7/ว239 ลงวนัที ่ 
4 กุมภาพนัธ ์2558 ดงัน้ี 
     1. เลขานุการนายกเทศมนตร ีเดือนละ 9,660 บาท   
     2. ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีเดือนละ  6,900 บาท 

   
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,490,400 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชกิสภาเทศบาล โดยค านวณตัง้จา่ย  
12 เดือน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิเดือน เงนิ
คา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตร ี 
รองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษา
นายกเทศมนตร ีและการจา่ยเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 ประกอบกบัหนงัสือที ่ 
มท 0809.7/ว239 ลงวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2558 ดงัน้ี  
     1. ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท  
     2. รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท  
     3. สมาชกิสภาเทศบาล 10 คน เดือนละ 9,660 บาท/คน 

      

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,809,000 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 3,826,560 บาท 

      

  - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กป่ลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล  
เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน และพนกังานเทศบาลสงักดัส านกั
ปลดั  จ านวน 9 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน และเงนิปรบั
ระดบัหรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุกต าแหน่ง 

      

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนปลดัเทศบาล ผู้มีสทิธไิด้รบั

คา่ตอบแทนเป็นรายเดือนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่งทีไ่ด้รบั
อยู ่เดือนละ 7,000 บาท  โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
ดงัน้ี ปลดัเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท ต าแหน่ง รองปลดัเทศบาล,
หวัหน้าส านกัปลดั เดือนละ 3,500 บาท ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่าย
แผนงานฯ เดือนละ 1,500 บาท  โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 618,960 บาท 

      
    - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและ

พนกังานจา้งท ั่วไป สงักดัส านกัปลดั จ านวน 5 อตัรา โดยค านวณตัง้
จา่ย 12 เดือน 

      

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 93,480 บาท 

      
  - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตามภารกจิ

และพนกังานจา้งท ั่วไป สงักดัส านกัปลดั จ านวน 5 อตัรา โดย
ค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน 

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 3,491,230 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รางวลัประจ าปี)  เงนิรางวลั คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตั ิราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก ่อปท. คา่ตอบแทนคณะกรรมการอืน่ทีร่ะเบียบ  
กฎหมายก าหนดใหจ้า่ย ฯลฯ 
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คา่เบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      
    - เพื่อจา่ยเป็นคา่เบี้ยประชุมใหแ้กก่รรมการทีส่ภาเทศบาลแต่งต ัง้

หรือคณะกรรมการอืน่ทีร่ะเบียบ กฎหมายก าหนดใหจ้า่ยคา่เบีย้
ประชุมได ้

      

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานเทศบาล  และพนกังานจา้งทีต่้องมาปฏบิตัริาชการในกรณี
เรง่ด่วนและลกัษณะงานทีไ่มส่ามารถด าเนินการตามเวลาปกต ิ
 - ถือปฏบิตัติาม หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559 เรือ่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

      

   
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 35,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้ก่พนกังานเทศบาล
ส านกัปลดั  
 - ถือปฏบิตัติาม 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522  
ลว. 9 ส.ค. 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและ
คา่เลา่เรียน  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิสวสัดกิารเกี่ยวกบั
การศกึษาบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 

      

   
คา่ใช้สอย รวม 1,535,230 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
จา้งเหมาบคุคล ดูแล อาคารสถานทีภ่ายในส านกังานเทศบาลต าบลจมุจงั จ านวน 72,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบคุคล ดูแล อาคารสถานทีภ่ายใน
ส านกังานเทศบาลต าบลจมุจงั จ านวน 1 คน เดือนละ 6,000  
บาท จ านวน 12 เดือน  
 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้ง
เหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

    
จา้งเหมาบคุคล ดูแลโรงสูบน ้าบา้นหนองหวัแฮด จ านวน 120,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบุคคล ดูแลโรงสูบน ้าบา้นหนองหวัแฮด
จ านวน 1 คน เดือนละ 10,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตาม  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิ
จา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

    
จา้งเหมาบคุคล ดูแลศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจุมจงั จ านวน 120,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบุคคล ดูแลศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจมุจงั จ านวน 1 คน เดือนละ 10,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตาม  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2 
/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้ง
เหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

    
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยต่างๆ เชน่ คา่ถ่ายเอกสาร คา่เยบ็หนงัสือ
หรือเข้าปก หนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกูิล คา่ระวาง
บรรทุก คา่เช่าทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เช่าบา้น) คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้งเหมา โฆษณาและเผยแพรข่่าว
ทางวทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือ สิง่พมิพ์
ต่างๆ) คา่ธรรมเนียมต่างๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนนิคดี ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารต่างๆ คา่ตดิต ัง้
โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบั สญัญาณต่างๆ ฯลฯ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   
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รายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจา่ยเป็นคา่รบัรองดงัน้ี   
1. คา่รบัรองในการต้อนรบับคุคลหรือคณะบุคคล ทีไ่ปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษาดูงาน  
จ านวน 20,000 บาท 
2. คา่เลี้ยงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบยีบ หรือหนงัสือส ั่งการของ กระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวา่ง อปท.กบั อปท. หรือ อปท.กบัรฐัวสิาหกจิ หรือ
เอกชน จ านวน 30,000 บาท 
 - เป็นไปตาม 
1) หนงัสือที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548  
เรือ่ง การตัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรอง หรือคา่เลีย้ง
รบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 2) หนงัสือ มท 0808.2/ว 252 ลงวนัที ่22 มกราคม 2553 เรือ่ง
มาตรการประหยดัในการเบกิคา่ใช้จา่ย 

      

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ชดใชค้า่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ชดใชค้า่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทนและ
คา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่ข้าประเภทรายจา่ยน้ี 
 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 1033 ลงวนัที ่16 มีนาคม 2554 เรือ่ง การสง่เงนิคืนกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภยั กรณีรถขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ก่อใหเ้กดิความเสียหาย 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดังานวนัส าคญัสถาบนัชาต ิและสถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์

จ านวน 75,000 บาท 

      

  1. เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดังานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  เช่น  คา่ป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสมัพนัธ ์คา่เครือ่งเสียง คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม คา่ใช้จา่ย 
ในการตกแตง่ จดัสถานที ่คา่เครือ่งจตุปจัจยัไทย  คา่พานพุม่เงนิ-พุ่ม
ทอง ถวายเป็นราชสกัการะ คา่จดัซ้ือพระบรมสาทสิลกัษณ์คา่จตุปจัจยั
ถวายเป็นราชกุศลพนัธุก์ลา้ไม ้และอืน่ๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง  จ านวน 35,000  บาท 
2. เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 12 สงิหามหาราชนีิ  เช่น คา่ป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสมัพนัธ ์คา่เครือ่งเสียง คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม คา่ใช้จา่ย 
ในการตกแตง่ จดัสถานที ่คา่เครือ่งจตุปจัจยัไทยคา่พานดอกมะลถิวาย
เป็นราชสกัการะ คา่จดัซ้ือพระบรมสาทสิลกัษณ์  คา่จตุปจัจยัถวายเป็น
ราชกุศลพนัธุก์ลา้ไม ้และอืน่ๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง  จ านวน 35,000  บาท 
3. เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดักจิกรรมวนัปิยะมหาราช 
เชน่ คา่เครือ่งเสียง คา่พวงมาลา คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม คา่บ ารงุ
สถานที ่คา่ใชจ้า่ยในการตกแต่ง จดัสถานที ่และอืน่ๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง  จ านวน  5,000  บาท 
 - เป็นไปตาม  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด มท 0808.2/ว 1224  ลง
วนัที ่22 เมษายน 2552 เรือ่ง การจดัท าโครงการเพื่อปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาต ิ 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิคา่ใช้จา่ยในการจดั
งาน การแขง่ขนักีฬาและสง่นกักีฬาเข้ารว่มแข่งขนักีฬาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
( ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 120 ที ่4) 
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คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ จ านวน 19,500 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ ทีเ่พิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หรือทบทวน ในการประชุม
คณะกรรมการสนบัสนุนฯ,ประชุมประชาคมทอ้งถิน่,ประชุม
คณะกรรมการพฒันาฯ เช่น คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  
 - เป็นไปตาม 
1) หนงัสือที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548  
เรือ่ง การตัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรอง หรือคา่เลีย้ง
รบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือ มท 0808.2/ว 252 ลงวนัที ่22 มกราคม 2553 เรือ่ง
มาตรการประหยดัในการเบกิคา่ใช้จา่ย 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2560 หน้า 6 ที ่2  )  

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร จ านวน 162,850 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดูงาน
ส าหรบัคณะผูบ้รหิารเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล และพนกังานจา้ง เพื่อสมัมนาองค์ความรูเ้พิม่ประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานและการบรกิารประชาชน เชน่ คา่อาหาร อาหาร
วา่งและเครือ่งดื่ม คา่ทีพ่กั คา่พาหนะคา่ธรรมเนียมสถานทีเ่ข้า
ศกึษาดูงาน คา่ของทีร่ะลกึ คา่สมนาคณุวทิยากร ฯลฯ 
 - เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและ
การเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ
ปจัจุบนั 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564)หน้า
120 ที ่7 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการเสรมิสรา้งและรณรงคป้์องกนัการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบในการปฏบิตังิาน 

จ านวน 20,670 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการเสรมิสรา้ง
และรณรงค์ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในการปฏบิตังิาน 
เชน่ คา่ป้ายโครงการคา่สมัมนาคุณวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหาร
และเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ์ คา่กระเป๋าบรรจุ
เอกสาร คา่ใช้จา่ยในการตกแตง่และจดัสถานที ่ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 14 ที ่1  ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั 
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   คา่ผ่านทางดว่นพเิศษ  
คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการไป
อบรมสมัมนา  ของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง คณะ
ผู้บรหิาร สมาชกิสภา หรือผู้ทีไ่ด้รบัการแตง่ต ัง้ ฯ 
 - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 

      

    
คา่ใช้จา่ยในการเลือกตัง้ จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัการเลือกตัง้นายกเทศมนตรีและ
สมาชกิสภาเทศบาลกรณีครบวาระ ยุบสภา และแทนต าแหน่งทีว่า่ง
ของสมาชกิสภาเทศบาล และใหค้วามรว่มมือในการสนบัสนุน
ส าหรบัการเลือกตัง้สภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา ตามที่
กฎหมายก าหนด เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการ  คา่วสัดุ เครือ่ง
เขียน และอุปกรณ์ในการเลือกตัง้ ฯลฯ   

      



วนัทีพ่มิพ์ : 6/8/2561  16:19:15          หน้า : 6 / 46 
 

 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3675 ลว. 6 ก.ค. 61 เรือ่ง การซกัซ้อมแนวทางปฏบิตั ิการตัง้
งบประมาณเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนนิการเลือกตัง้ทอ้งถิน่ 

    
คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไมแ้ละพวงมาลา จ านวน 25,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวง
มาลา และพวงหรดี ส าหรบัพธิีการ วนัส าคญัต่างๆตามวาระและ
โอกาสทีจ่ าเป็นและมคีวามส าคญั 
 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วนัที ่10 พฤศจกิายน 2530 เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่ดอกไมเ้พื่อมอบ
ใหบุ้คคลต่าง ๆ คา่พวงมาลา และพานประดบัพุ่มดอกไม ้

      

    
โครงการเทศบาลสญัจร จ านวน 30,210 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการเทศบาล
สญัจร เช่น เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดื่ม คา่ใช้จา่ยในการตกแตง่ จดัสถานที ่ คา่เครือ่งเสียง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การแข่งขนักีฬาและสง่นกักีฬาเข้ารว่มแขง่ขนักีฬาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564)หน้า119 ที ่2) 

      

    
โครงการประชุมรว่มทอ้งถิน่ทอ้งทีแ่ละสว่นราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการประชุมรว่มทอ้งถิน่ ทอ้งที่
และสว่นราชการ ทีก่ าหนดจดัขึน้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
เชน่ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม คา่อาหาร และอืน่ๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตาม 
1) หนงัสือที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548  
เรือ่ง การตัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรอง หรือคา่เลีย้ง
รบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือ มท 0808.2/ว 252 ลงวนัที ่22 มกราคม 2553 เรือ่ง
มาตรการประหยดัในการเบกิคา่ใช้จา่ย 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564)หน้า119 ที ่1) 

      

   
คา่บ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่บ ารงุรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ เพื่อใหส้ามารถ
ใช้งานไดต้ามปกต ิ
     - คา่ซ่อมแซมครภุณัฑ์ เช่น โตะ๊ เก้าอ้ี ตูเ้ก็บเอกสาร เครือ่งถ่าย
เอกสาร เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพ์ พดั
ลม เครือ่งปรบัอากาศ ฯลฯ 
     - คา่ซ่อมแซมบ ารงุรกัษายานพาหนะ เป็นคา่ซ่อมปกต ิคา่ซ่อม
กลาง คา่วสัดุและคา่แรง 
     - คา่บ ารงุรกัษาและคา่ซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง เช่น คา่ซ่อมแซม
อาคารส านกังาน หอ้งสุขา ประตู หน้าต่าง ฯลฯ 

      

   
คา่วสัดุ รวม 805,000 บาท 

   
วสัดุส านกังาน จ านวน 300,000 บาท 

      

     - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังานส าหรบัใช้ในกจิการของ
เทศบาล เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ น ้าดืม่ เครือ่งคดิเลข
ขนาดเลก็ ไมบ้รรทดัเหล็ก เก้าอ้ีพลาสตกิ ยางลบ ฯลฯ เป็นสิง่ของที่
โดยสภาพมีลกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิีอายกุารใช้งานไมย่นื
นาน หรือเมือ่น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถ
ซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ และเป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ  
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วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 15,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุใช้ในกจิการเทศบาล  
เชน่ ไมโครโฟน,ขาตัง้ไมโครโฟน,สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,ปล ัก๊
ไฟฟ้า,สวติไฟฟ้า,เทปพนัสายไฟ ฯลฯ  เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมี
ลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายกุารใช้งานไมย่นืนานหรือเมือ่
น าไปใชง้านแลว้เกดิ ความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพ
มีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ และเป็นสิง่ของที่
ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหลส่ าหรบัการซอ่มแซม
บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารงุปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ  

      

   
วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวัส าหรบัใชใ้นกจิการของ
เทศบาล  เชน่ ไมก้วาด,สบู,่ผงซกัฟอก,กระตกิน ้ารอ้น,คูลเลอร์น ้า
,ผ้าปูโตะ๊, แก้วน ้า, จานรอง,หมอ้,น ้ายาดบักลิน่, แปรง, ฯลฯ  เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะคงทน แต่ตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่
ยืนนาน หรือเมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิความช ารดุเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านได้ดงัเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไม่
คุม้คา่ และเป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่ม
สิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ  

      

   
วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 400,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ส าหรบัใช้ในกจิการของ
เทศบาล ยานพาหนะและขนสง่อืน่ ๆ เครือ่งจกัรกลใช้งานต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ในการ ปฏบิตัริาชการของเทศบาล เชน่ น ้ามนั
เบนซนิ น ้ามนัดีเซล แกส๊หุงต้น ถ่าน น ้ามนักา๊ด น ้ามนัจาร
บี น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้
ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา
อนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ 
 - โดยถือปฏบิตัติาม 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัรา
คา่ใช้จา่ย ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน
ลกัษณะคา่ใช้สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 

      

   
วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ านวน 70,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ส าหรบัใช้ในกจิการของ
เทศบาล เช่น ตลบัผงหมกึ แผ่น หรือจานบนัทกึขอ้มูล อุปกรณ์
บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมลู หวัพมิพ์หรือแถบ พมิพ์ส าหรบั
เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร ์กระดาษต่อเน่ือง แผงแป้นอกัขระ
หรือ แป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ เมาส์ เครือ่งกระจาย
สญัญาณ ฯลฯ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิี
อายุการใชง้านไมย่ืนนานหรือเมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิ ความช ารดุ
เสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซมแลว้
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ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไม่
คงสภาพเดมิ และเป็นสิง่ของ และเป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป็นอุปกรณ์
ประกอบ หรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัย์สนิให้
กลบัคืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารงุปกตหิรือคา่ซ่อม
กลาง 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของที่
จดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 1,066,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 950,000 บาท 

      
   -  เพื่อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัส านกังานเทศบาล กจิการประปา

ของเทศบาล คา่ไฟฟ้าสถานีสูบน ้า และคา่ไฟฟ้าแสงสวา่งภายใน
หมูบ่า้นและสถานทีอื่น่ๆ ในเขตความรบัผดิชอบของเทศบาล 

      

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พ้ืนฐาน คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่และให้
หมายความรวมถงึคา่ใช้จา่ย เพื่อใหไ้ด้ใชบ้รกิารดงักลา่ว และ
คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้บรกิาร เชน่ คา่เช่าเครือ่ง คา่เช่า
เลขหมายโทรศพัท์ คา่บ ารงุรกัษาสาย ฯลฯ  

      

   
คา่บรกิารไปรษณีย ์ จ านวน 5,000 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตรา

ไปรษณียากร  คา่เช่าตูไ้ปรษณีย ์
      

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 101,000 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นคา่โทรภาพ(โทรสาร) คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใช้ระบบ

อนิเตอร์เน็ต  รวมถงึอนิเตอรเ์น็ต การ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ 
      

  
งบลงทุน รวม 94,500 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ์ รวม 94,500 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
คา่จดัซ้ือเก้าอ้ี จ านวน 18,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเก้าอ้ีบุนวม  จ านวน 30 ตวัๆละ 600 บาท 
 - เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์จงึต ัง้
จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า144 ที ่1) 

      

    
คา่จดัซ้ือเก้าอ้ีส านกังาน จ านวน 15,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเก้าอ้ีส านกังาน แบบลอ้เลือ่น จ านวน   
2 ตวั แทนครุภณัฑ์ เลขที ่401 57 0446,401 57 0447, 
401 52 0413 และ 401 57 0448 
 - เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์จงึต ัง้
จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 144 ที ่1) 

      

    
คา่จดัซ้ือชุดโซฟา จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดโซฟารบัแขกหอ้งปลดัเทศบาล  
 - เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์จงึต ัง้
จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 144 ที ่1) 
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คา่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน 3,500 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หลก็เก็บเอกสารบานเลือ่นทบึ  
จ านวน 1 หลงั  
 - เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์จงึต ัง้
จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 144 ที ่1) 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร ์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ต ัง้โตะ๊ จ านวน 16,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร ์  ส าหรบังาน
ส านกังาน * (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท  
(งานธุรการ แทนเครือ่งเดมิ ครภุณัฑ์เลขที ่416 49 0006 ) 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่  2 แกน
หลกั (2 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 3.5 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย  
 -  มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไมน้่อยกวา่  4 GB  
 -  มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล   (Hard Drive) ชนดิ  SATA หรือ
ดีกวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid  
State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 -  มี  DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวน ไมน้่อย
กวา่  1 ช่อง 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ช่อง 
 -  มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 
 -  มีจอภาพแบบ  LED หรือดีกวา่ มี   Contrast Ratio  
ไม ่น้อยกวา่   600 : 1 และมขีนาดไม ่น้อยกวา่ 19 นิ้ว  
จ านวน 1 หน่วย 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 144 ที ่3 ) 

      

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ จ านวน 32,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  ส าหรบังาน
ส านกังาน * ราคา 16,000 บาท  จ านวน 2 เครือ่ง (งาน
บุคคล) (งานกจิการสภา) 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั  
(2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดีกวา่ ดงัน้ี   
     1)  ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาด
ไม ่น้อยกวา่ 2 MB ต้อง มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่  2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics  
Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 6 แกน หรือ 
     2)  ในกรณีที ่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory ขนาด
ไมน้่อยกวา่  3 MB  ต้องมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่  2.4 GHz 
 -  มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB  
 -  มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล   (Hard Drive) ขนาดความจุไม ่น้อย
กวา่   1 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 -  มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไมน้่อยกวา่   
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1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว 
 -  มี DVD-RW  หรือดีกวา่ แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ช่อง 
 -  มี ช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อย
กวา่ 1 ช่อง  
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อย
กวา่  1 ช่อง 
 -  สามารถใชง้านได้ไมน้่อยกวา่  Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 144 ที ่3 ) 

  
งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยอืน่       

    
คา่จา้งทีป่รกึษา จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รีกษาเพื่อศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือ่
พฒันาระบบต่างๆ ของเทศบาลต าบลจมุจงั เป็นคา่จา้งสถาบนั 
การศกึษาเพื่อส ารวจความพงึพอใจของประชาชน 
 - ถือปฏบิตัติาม หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรือ่ง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       

    
เงนิอุดหนุนศูนยป์ฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (สถานทีก่ลาง) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเงนิอุดหนุนศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่(สถานทีก่ลาง)ใหก้บั
เทศบาลต าบลเหลา่ใหญ ่ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิอุดหนุนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2 พ.ศ. 2561 หน้า 7 )  
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งานบรหิารงานคลงั รวม 2,930,360 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 2,624,460 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,624,460 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 2,023,620 บาท 

      
    - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาลกองคลงั  

จ านวน 7 อตัราโดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน และเงนิปรบั 
ระดบัหรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุกต าแหน่ง 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่น
ทอ้งถิน่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลงั เดือนละ 3,500 บาท 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 491,640 บาท 

      
    - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและ

พนกังานทั่วไป จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน 
      

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 67,200 บาท 

      
    - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตามภารกจิ

จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน 
      

  
งบด าเนนิงาน รวม 240,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 80,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหก้บับคุคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รบัผดิชอบการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารงานพสัดุภาครฐั  
ตามทีไ่ด้รบัค าส ั่งแตง่ต ัง้ใหร้ว่มเป็นคณะกรรมการดงักลา่ว 
 - เป็นไปตาม หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท  
0808.2/ว1966 ลว. 26 ก.ย. 2560 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ย
คา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ 

      

   
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 30,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล
กองคลงั 
 - เป็นไปตาม 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522  
ลว. 9 ส.ค. 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษา 
และคา่เลา่เรยีน  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิสวสัดกิารเกี่ยวกบัการ 
ศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 

      

   
คา่ใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 40,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยต่างๆ เช่น คา่ถ่ายเอกสาร คา่เยบ็หนงัสือ
หรือเข้าปก หนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกูิล คา่ระวาง
บรรทุก คา่เช่าทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เช่าบา้น) คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้งเหมา โฆษณาและเผยแพรข่่าว
ทางวทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือ สิง่พมิพ์
ต่างๆ) คา่ธรรมเนียมต่างๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนนิคดี ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารต่างๆ คา่ตดิต ัง้
โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบั สญัญาณต่างๆ ฯลฯ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
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รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 120,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นคา่เบี้ยเลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั  
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผ่านทางดว่นพเิศษ  
คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการ  
ไปอบรมสมัมนา  ของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งกองคลงั 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 

      

  
งบลงทุน รวม 65,900 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ์ รวม 65,900 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
คา่จดัซ้ือเก้าอ้ีส านกังาน จ านวน 6,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเก้าอ้ีส านกังานแบบลอ้เลือ่น จ านวน 2  ตวั  
 - เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์จงึต ัง้
จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 144 ที ่1) 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร ์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร ์ จ านวน 52,000 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร ์จ านวน 2 เครือ่ง ดงัน้ี 
1. เครือ่งคอมพวิเตอร ์  ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่ 2 
 * (จอภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว ) ราคา 30,000 บาท  ( แทน
ครุภณัฑ์เลขที ่416 45 0002 ) 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมน้่อยกวา่  4 แกน
หลกั  (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่  8 MB  มีความเรว็
สญัญาณนาฬกิา พ้ืนฐานไมน้่อยกวา่   3.2 GHz  
 -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหนึง่  หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
     1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
     2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
     3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการ
ใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB  
 -  มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไมน้่อยกวา่  8 GB  
 -  มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด  SATA หรือ
ดีกวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 2 TB หรือ ชนดิ Solid  
State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
 -  มี  DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อย
กวา่  1 ช่อง 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ช่อง 
 -  มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 
 -  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ ม ี Contrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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2. คอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว ) ราคา 22,000 บาท (แทนครภุณัฑ์ เลขที ่ 
416 54 0013)  
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั
(4 Core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
Mrmory ขนาดไมน้่อยกวา่  6  MB  มีความเร็วสญัญาณนาฬกิา
พ้ืนฐานไมน้่อยกวา่  3.0 GHZ 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคึุณลกัษณะอยา่งไดอยา่ง
หนึ่งหรือดีกวา่ ดงัน้ี 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพไมน้่อยกวา่  2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลดัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB 

      

   - มีหน่วยความจ าหลกั(RAM)  ชนดิ DDR4  หรือดีกวา่ มีขนาด
ไมน้่อยกวา่  4 GB 
 - มีหน่วยเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนดิ SATA หรือดีกวา่ ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่  1 TB หรือชนิด Solid State disk ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน  1  หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-Tหรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 
 -  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600:1  และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1หน่วย 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 21  ที ่4  ) 

      

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ จ านวน 7,900 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์  Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Inkjet) ราคา 7,900 บาท   
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  
 -  เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น  Printer, Copier 
, Scanner และ FAX ภายในเครือ่งเดียวกนั 
 -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet) 
 -  มี ความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่   
4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800  dpi 
 -  มีความเรว็ในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่  34 หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
 -  มีความเรว็ในการพมิพ์ รา่งสีไมน้่อยกวา่  27 หน้าต่อ
นาที  (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที  (ipm) 
 -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี ) ได ้
 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้่อย
กวา่  1,200x2,400 dpi 
 -  มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ  (Auto Document Feed) 
 -  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท ัง้สีและขาวด า 
 -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน้่อยกวา่  99 ส าเนา 
 -  สามารถยอ่และขยายได ้  25 ถงึ 400 เปอรเ์ซ็นต์ 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 
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 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรือ
ดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 
 -  สามารถใชง้านผ่านเครือข่ายไรส้าย  (Wi-Fi) ได ้
 -  มีถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่  100 แผ่น 
 -  สามารถใชไ้ดก้บั  A4, Letter, Legal และ Custom 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 21 ที ่4  ) 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 388,260 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 279,360 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 279,360 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 279,360 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาลส านกัปลดั  

ต าแหน่ง นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยค านวณตัง้
จา่ย 12 เดือน พรอ้มเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือน 

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 70,000 บาท 

   
คา่ใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั  
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผ่านทางดว่นพเิศษ  
คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการ 
ไปอบรมสมัมนา ของพนกังาน   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 

      

   
คา่วสัดุ รวม 50,000 บาท 

   
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่ใหใ้นกจิการของ
เทศบาล เช่น กระจกโคง้มน สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร กระบองไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นสิง่ของทีโ่ดย
สภาพมีลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่นืนานหรือ
เมือ่น าไปใชง้านแลว้เกดิ ความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซม
ใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดย
สภาพมีลกัษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ และเป็น
สิง่ของ และเป็นสิง่ของทีใ่ชเ้ป้นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหลส่ าหรบั
การซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีม่ี
ลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารงุปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ  

      

   
วสัดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุการเกษตรใช้ในกจิการของ
เทศบาล เช่น  หน้ากากป้องกนัแกส๊พษิ บูทยาง ฯลฯ เป็นสิง่ของที่
โดยสภาพมีลกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิีอายกุารใช้งานไมย่นื
นาน หรือเมือ่น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถ
ซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ และเป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ  

      

   
วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุเครือ่งดบัเพลงิใช้ในกจิการของ
เทศบาล เช่น ถงัดบัเพลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ ผงเคมดีบัเพลงิ ฯลฯ เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน

      



วนัทีพ่มิพ์ : 6/8/2561  16:19:15          หน้า : 16 / 46 
 

ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เ 
รือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ  

  
งบลงทุน รวม 38,900 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ์ รวม 38,900 บาท 

   
ครุภณัฑ์ก่อสรา้ง       

    
คา่จดัซ้ือเลือ่ยโซ่ยนต์ จ านวน 9,000 บาท 

      

   - เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ือเลือ่ยโซ่ยนต์  จ านวน 1 เครือ่ง 
เพื่อใช้ในตดัไมเ้มือ่เกดิสาธารณภยัในชุมชน 
 - เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์จงึต ัง้
จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่ 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 21  ที ่3  ) 

      

   
ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ       

    
คา่จดัซ้ือชุดดบัเพลงิ จ านวน 22,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดดบัเพลงิ จ านวน 4 ชุดๆละ 5,500 บาท 
 - เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์จงึต ัง้
จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่ 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 21 ที ่2 ) 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร ์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ จ านวน 7,900 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์  Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Inkjet) ราคา 7,900 บาท  (แทนเครือ่งเดมิ ครุภณัฑ์
เลขที ่479 58 0028) 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  
 -  เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น  Printer, Copier ,  
Scanner และ FAX ภายในเครือ่งเดียวกนั 
 -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet) 
 -  มี ความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่   
4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800  dpi 
 -  มีความเรว็ในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่  34 หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
 -  มีความเรว็ในการพมิพ์ รา่งสีไมน้่อยกวา่  27 หน้าต่อ
นาที  (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที  (ipm) 
 -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี ) ได ้
 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้่อย
กวา่  1,200x2,400 dpi 
 -  มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ  (Auto Document Feed) 
 -  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท ัง้สีและขาวด า 
 -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน้่อยกวา่  99 ส าเนา 
 -  สามารถยอ่และขยายได ้  25 ถงึ 400 เปอรเ์ซ็นต์ 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรือ
ดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 
 -  สามารถใชง้านผ่านเครือข่ายไรส้าย  (Wi-Fi) ได ้
 -  มีถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่  100 แผ่น 
 -  สามารถใชไ้ดก้บั  A4, Letter, Legal และ Custom 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) dfgh
เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 21 ที ่1   ) 
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งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 538,800 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 538,800 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 400,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 400,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผู้ทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ใหป้ฏบิตัริาชการ
ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานกจิการ อปพร. 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบกิคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 

      

   
คา่ใช้สอย รวม 138,800 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกนัภยัการจมน ้าในเด็ก จ านวน 29,800 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการผูก้่อการ
ดี (Merit Maker) ป้องกนัภยัการจมน ้าในเด็ก เช่น คา่ป้าย
โครงการ,ป้ายประชาสมัพนัธ ์ คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดื่ม คา่
สมนาคณุวทิยากร  เครือ่งเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ. 2557 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 12 ที ่1   ) 

      

    
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัในชุมชนและใน
สถานศกึษา 

จ านวน 24,500 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัในชุมชนและในสถานศกึษา เช่น คา่
ป้ายโครงการ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่สมนาคณุ
วทิยากร  คา่วสัดุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ. 2557 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 117 ที ่5 ) 

      

    
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน จ านวน 25,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เชน่ คา่ป้าย
โครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ. 2557 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 24  ที ่1   ) 

      

    
โครงการพฒันาศกัยภาพระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน ( EMS ) จ านวน 19,800 บาท 

      

    - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนนิการตามโครงการพฒันา
ศกัยภาพระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เชน่ คา่ป้าย
โครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่วสัดุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ. 2557 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 13 ที ่2  ) 
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โครงการลดอุบตัเิหตุอุบตัภิยัช่วงเทศกาลบนทอ้งถนน จ านวน 39,700 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ ดงัน้ี  
1. คา่ใช้จา่ยในการด าเนนิการเตรียมความพรอ้มป้องกนัและลดสา
ธารณภยัช่วงเทศกาลปีใหม ่เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดื่ม คา่ใช้จา่ยในการตกแตง่ จดัสถานที ่ฯลฯ   
จ านวน 19,850 บาท 
2. คา่ใช้จา่ยในการด าเนนิการเตรียมความพรอ้มป้องกนัและลดสา
ธารณภยัช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์ 
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ใชจ้า่ยในการตกแต่งจดัสถานทีฯ่ลฯ 
จ านวน  19,850  บาท 
 - เป็นไปตาม 
 1) หนงัสือ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ด่วนทีสุ่ด   
ที ่มท 0804.5/ว1634 ลว 22 ก.ย. 2557 เรือ่ง มาตรการในการ
รกัษาความปลอดภยันกัทอ่งเทีย่ว  
 2) หนงัสือ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด  
ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวนัที ่9 มีนาคม 2561  เรือ่ง การ
ด าเนนิการป้องกนั และลดอุบตัเิหตุทางถนนในชว่งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2561  
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิคา่ใช้จา่ยในการจดั
งาน การแขง่ขนักีฬาและสง่นกักีฬาเข้ารว่มแข่งขนักีฬาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 116 ที ่1 ) 
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แผนงานการศกึษา 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา รวม 6,519,800 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 6,063,500 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,063,500 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 4,340,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาลกองการศกึษา  
จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน พรอ้มเงนิปรบัระดบั
หรือข ัน้เงนิเดือน รวมทุกต าแหน่ง จ านวน 1,140,000 บาท  
 - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กค่รูผูดู้แลเด็ก จ านวน 12  อตัราโดย
ค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน พรอ้มเงนิปรบัระดบั หรือข ัน้
เงนิเดือน รวมทุกต าแหน่ง จ านวน 3,200,000 บาท 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่
ในต าแหน่ง 
      - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศกึษา เดือนละ 3,500 บาท  
      - ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานการศกึษา เดือนละ 
 1,500 บาท 

      

   
เงนิวทิยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      
    - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเงนิวทิยฐานะช านาญการ ใหก้บัครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา จ านวน 2 อตัราๆละ 3,500 บาท/เดือน  
      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,398,660 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนจากเงนิอุดหนุนใหแ้ก่พนกังานจา้ง
ตามภารกจิ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทกัษะ) จ านวน 5 อตัรา โดย
ค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน จ านวน  594,000 บาท   
 - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนสว่นทีเ่กนิจากเงนิอุดหนุนใหแ้ก่
พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก (ทกัษะ)  
จ านวน 5 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน   
จ านวน 96,660 บาท 
 - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ต าแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก (ทั่วไป),ต าแหน่ง คนงานทั่วไป,ต าแหน่ง ผช.เจา้พนกังาน
การเงนิและบญัชี, ต าแหน่ง ผช.เจา้พนกังานธุรการ  
จ านวน 6 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน  
จ านวน 708,000 บาท 

      

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 180,840 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้ง   
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป),ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ,ต าแหน่ง ผช.
เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี, ต าแหน่ง ผช.เจา้พนกังานธรุการ    
จ านวน 6 อตัรา โดยค านวณตัง้ จา่ย12 เดือน  
จ านวน 90,840 บาท  
 - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวจากเงนิอุดหนุนใหแ้ก่
พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง  ผูดู้แลเด็ก(ทกัษะ)  
จ านวน 5 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน   
จ านวน 90,000 บาท 

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 420,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 80,000 บาท 

   
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 80,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศกึษา,คร ูกองการศกึษา 
 - ถือปฏบิตัติาม 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522  
ลว 9 ส.ค. 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารงุการศกึษาและคา่
เลา่เรยีน  
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิสวสัดกิารเกี่ยวกบั
การศกึษาบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 

   
คา่ใช้สอย รวม 340,000 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยต่างๆ เช่น คา่ถ่ายเอกสาร คา่เยบ็หนงัสือ
หรือเข้าปก หนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกูิล คา่ระวาง
บรรทุก คา่เช่าทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เช่าบา้น) คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้งเหมา โฆษณาและเผยแพรข่่าว
ทางวทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือ สิง่พมิพ์
ต่างๆ) คา่ธรรมเนียมต่างๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนนิคดี ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิารต่างๆ คา่ตดิต ัง้
โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบั สญัญาณต่างๆ ฯลฯ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

      

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิการจดังานส าคญัของเด็ก จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการโครงการสง่เสรมิการจดั
งานส าคญัของเด็ก เช่น วนัเด็กแหง่ชาต ิ เพื่อเป็นคา่ป้ายโครง ,คา่
ตกแตง่สถานที,่คา่ชุดกีฬา,คา่วสัดุการแขง่ขนั ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการสง่นกักีฬา
เข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 96 ที ่9) 

      

    
คา่ใช่จา่ยตามโครงการสง่เสรมิศกัยภาพเยาวชน จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการสง่เสรมิและพฒันา
ศกัยภาพเยาวชน เชน่ วนัเยาวชนแหง่ชาต,ิคา่ยเยาวชน,กจิกรรม
ต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกบัเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลจมุจงั  เพื่อเป็นคา่
วทิยากร,คา่อาหาร,คา่อาหารวา่งและน ้าดื่ม,คา่พาหนะ,คา่ป้าย
โครงการ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการอบรมและ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 110 ที ่9) 

      

    
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 220,000 บาท 

      

  - เพื่อจา่ยเป็นคา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั คา่บรกิาร
จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผ่านทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมใน
การใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียนต่างๆในการ ไปอบรมสมัมนา  ของ
พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งและครผูู้ดูแลเด็ก สงักดักอง
การศกึษา 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 

      

  
งบลงทุน รวม 36,300 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ์ รวม 36,300 บาท 

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร ์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร ์ จ านวน 32,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร ์จ านวน 2 เครือ่ง  ดงัน้ี 
 1. เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน * (จอขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท  
โดยมคีุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี    
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 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่  
3.5 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB 
 - มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรือ
ดีกวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนดิ Solid  
State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มDีVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวน ไมน้่อย
กวา่ 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ไมน้่อย
กวา่  3 ช่อง 
 - มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ มCีontrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 
2. เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  ส าหรบังานส านกังาน  
* ราคา 16,000 บาท  (งานพฒันาชุมชน) 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดีกวา่ ดงัน้ี   
     1)   ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  ขนาด
ไม ่น้อยกวา่ 2 MB ต้อง มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่  2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 6 แกน หรือ 
     2)  ในกรณีที ่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory ขนาด
ไมน้่อยกวา่  3 MB  ต้องมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่  2.4 GHz 
 -  มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB  
 -  มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล   (Hard Drive) ขนาดความจุไม ่น้อย
กวา่   1 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 -  มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไมน้่อย
กวา่  1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน้่อยกวา่  12 นิ้ว 
 -  มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ช่อง 
 -  มี ช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อย
กวา่ 1 ช่อง  
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อย
กวา่  1 ช่อง 
-  สามารถใช้งานไดไ้มน้่อยกวา่  Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 145 ที ่7 ) 
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คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ จ านวน 4,300 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง  
โดยมคีุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี    
 - เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ  
 - มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
 - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
 - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน้่อยกวา่ 10 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 
 - มีถาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผ่น 
 - สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
 - เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วนัที ่23  พฤษภาคม 2561 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 145 ที ่7 ) 

      

 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 6,154,480 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 3,434,480 บาท 

   
คา่ใช้สอย รวม 1,709,900 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิพฒันาการการเรียนรูข้องเด็กปฐมวยั จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมตามโครงการสง่เสรมิพฒันาการการ
เรียนรูข้องเด็กปฐมวยั เพื่อสง่เสรมิการเรียนรูใ้หแ้ก่เด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลจุมจงั เป็นคา่สมนาคุณวทิยากร,คา่อาหาร,คา่อาหาร
วา่งและน ้าดื่ม, คา่พาหนะ, คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการอบรมและ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 95 ที ่2 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่จดัการเรียนการสอน) 

จ านวน 374,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่จดัการเรยีนการสอน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) ส าหรบัเด็กปฐมวยั (อายุ 2-5 ปี) ใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) จ านวน 220 คน อตัราคนละ  
1,700  บาท/ปี   
 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19  มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561  หน้า 5 ที ่1 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา 
(คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษา) 

จ านวน 146,900 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดั
การศกึษาส าหรบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (ศพด.) ส าหรบัเด็ก
ปฐมวยั (อายุ 3-5 ปี)ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (ศพด.)   
จ านวน 130  คน   ดงัน้ี  
         - คา่หนงัสือเรยีน อตัราคนละ 200 บาท/ปี 
         - คา่อุปกรณ์การเรียน อตัราคนละ 200 บาท/ปี 
         - คา่เครือ่งแบบนกัเรยีน อตัราคนละ 300 บาท/ปี 
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         - คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน อตัราคนละ 430 บาท/ปี 
 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19  มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561  หน้า 5 ที ่2 ) 

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา  
(คา่สาธารณูปโภค) 

จ านวน 36,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา (คา่สาธารณูปโภค) ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4 แหง่
ในต าบลจุมจงั 
 - เป็นไปตาม หนงัสือ มท 0893.3/ว1658 ลว 22 มี.ค. 2559  
เรือ่ง แนวทางปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์และวธิกีารน าเงนิรายได้ของสถานศกึษาไปจดัสรรเป็น
คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2551 (ฉบบัที ่2) 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 6 ที ่3) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา 
(คา่อาหารกลางวนั) 

จ านวน 1,078,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั  
ส าหรบัเด็กปฐมวยั ในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ (ศพด.)  
จ านวน 220 คน  245 วนั  อตัราคนละ 20 บาท/วนั   
 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19  มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 95 ที ่5  ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยในการจดัต ัง้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจุมจงั จ านวน 55,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาระดบัอนุบาล เป็น
คา่อาหารเสรมิ (นม) คา่อาหารกลางวนั สือ่การเรยีนการสอน  
ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท.
0893.3/ว462 ลงวนัที ่17 มีนาคม 2557  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 96 ที ่12 ) 

      

   
คา่วสัดุ รวม 1,724,580 บาท 

   
คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 1,724,580 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ส าหรบัเด็กปฐมวยั
ใน ศพด. ,เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1 - ป.6 ดงัน้ี 
1.คา่อาหารเสรมิ(นม) ส าหรบัเด็กปฐมวยั ใน  ศพด. ทต.จุมจงั
, ศพด.บา้นนาสีนวล,ศพด.บา้นโคกกลาง, ศดว.บรูพาภริมย ์ 
นกัเรียน 220 คน จ านวน 260 วนั อตัราคนละ  7.37  บาท/
วนั เป็นเงนิ 421,564 บาท  
 
2.คา่อาหารเสรมิ(นม) ส าหรบัเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  
ใน ร.ร.บา้นนาเหนือ,ร.ร.โคกกลางราษฎรพ์ทิกัษ์,ร.ร. จุมจงั
อุปกรณ์เจรญิเวทย ์และร.ร. หนองจระเขเ้รืองศลิป์ ในสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)  
นกัเรียน 680 คน จ านวน 260 วนั อตัราคนละ 7.37  บาท/วนั   
เป็นเงนิ 1,303,016 บาท  
 
 

      



วนัทีพ่มิพ์ : 6/8/2561  16:19:15          หน้า : 24 / 46 
 

 
 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19  มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 95 ที ่6 ) 

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 2,720,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุน รวม 2,720,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ       

    
เงนิอุดหนุนคา่อาหารกลางวนั จ านวน 2,720,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่อาหารกลางวนั  
โรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  
(สพฐ.) ร.ร.บา้นนาเหนือ ร.ร.โคกกลางราษฎร์พทิกัษ์ ร.ร. จุมจงั
อุปกรณ์เจรญิเวทย ์ร.ร. หนองจระเข้เรืองศลิป์  
นกัเรียน 680 คน อตัราคนละ 20 บาท/วนั จ านวน 200 วนั  
 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19  มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 126 ที ่1 ) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข รวม 3,400,000 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,714,800 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,714,800 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,326,540 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ  

จ านวน  5  อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบั
หรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุกต าแหน่ง 

      

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 12,600 บาท 

      
  เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ในต าแหน่ง  

เจา้พนกังานธุรการ เดือนละ1,050 บาท โดยค านวณตัง้จา่ย12 เดือน 
      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่น
ทอ้งถิน่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เดือนละ  
3,500 บาท และต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข  
เดือนละ 1,500 บาท 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 269,880 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  

จ านวน 2 อตัราโดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน 
      

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 45,780 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตาม

ภารกจิ จ านวน 2 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12  เดือน 
      

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,210,000 บาท 

   
คา่ใช้สอย รวม 1,210,000 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
จา้งเหมาจดัเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ท าความสะอาดในเขตเทศบาลต าบล
จุมจงั 

จ านวน 252,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งบุคคลเพื่อจดัเก็บ ขน ขยะมลูฝอย ท าความ
สะอาดในเขตเทศบาลต าบลจุมจงั จ านวน 3 คนqละ 7,000 บาท 
เดือนละ 21,000  บาท 12 เดือน เป็นเงนิ 252,000  บาท  
 - เป็นไปตาม  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2 
/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้ง
เหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

    
จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอกปฏบิตังิานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องตน้ จ านวน 438,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบุคคลผู้ปฏบิตังิานบรกิารแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) จ านวน 6 คน ๆละ 200 บาท วนัละ 1,200 บาท 12 เดือน  
เป็นเงนิ 438,000  บาท  
 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้ง
เหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

    
จา้งเหมาบคุคลส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว ์ จ านวน 12,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบุคคล ส ารวจข้อมูลประชากร สุนขั และ
แมว  ปีละ 2 คร ัง้ รวม 12,000  บาท  
 - เป็นไปตาม  หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว2072 ลว. 5 ก.ค. 2561  เรือ่ง ซกัซ้อม
แนวทางการตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบปราณ พ.ศ. 2562  
เงนิอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

    
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 198,000 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยต่างๆ เช่น คา่ถ่ายเอกสาร คา่เยบ็หนงัสือ

หรือเข้าปก หนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกูิล คา่ระวาง
บรรทุก คา่เช่าทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เช่าบา้น) คา่โฆษณาและ
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เผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้งเหมา โฆษณาและเผยแพรข่่าว
ทางวทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือ สิง่พมิพ์
ต่างๆ) คา่ธรรมเนียมต่างๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนนิคดี ตามค าพพิากษา คา่ก าจดัขยะรายปี คา่จา้งเหมาตดั
หญา้ คา่จา้งเหมาตรวจคณุภาพน ้า คา่จา้งเหมาบรกิารต่างๆ คา่
ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบั สญัญาณต่างๆ ฯลฯ รวมทัง้
คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการควบคมุป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ จ านวน 80,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดัโครงการควบคมุ
ป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ เช่น คา่สมนาคุณวทิยากร ,คา่อาหาร,
คา่อาหารวา่งและน ้าดืม่คา่ป้ายโครงการ,คา่จดัซ้ือวสัดุ
,เวชภณัฑ์ เชน่ กระตกิใสว่คัซีน,วคัซีน,เข็ม,ไซริง่ค ์ฯลฯ 
 - เป็นไปตาม 
 1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว
0120 ลว. 12 ม.ค. 2560  เรือ่ง แนวทางการด าเนินงาน
ป้องกนั และควบคมุโรคพษิสุนขับา้ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  
0810.5/ว2072 ลว. 5 ก.ค. 2561  เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการตัง้
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบปราณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 3) ระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการอบรมและเข้ารบัการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2560 หน้า 10 ที ่1 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคตดิต่อ จ านวน 120,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานควบคมุป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก เช่น คา่ป้ายโครงการ,คา่น ้ายาพ่นยุง,คา่ทรายอะเบท
,คา่น ้ามนัเบนซลิและดีเซล คา่จา้งฉีดพน่หมอกควนั ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในจดังาน การ
แขง่ขนักีฬาและสง่นกักีฬาเข้ารว่มแขง่ขนัขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 103 ที ่2 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการวนัสิง่แวดลอ้ม จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดัโครงการวนั
สิง่แวดลอ้ม เช่น คา่อาหารและน ้าดื่ม,คา่ป้ายโครงการ,คา่วสัดุและ
อุปกรณ์ท าความสะอาด ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิคา่ใชจ้า่ย
ในการจดังาน การแข่งขนักีฬาและสง่นกักีฬาเข้ารว่มแข่งขนักีฬา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561หน้า 8 ที ่1 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการคดั
แยกขยะและการก าจดัขยะในชุมชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิสนบัสนุน
การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการคดัแยกขยะและการก าจดัขยะใน
ชุมชน  เช่น คา่สมนาคุณวทิยากร,คา่อาหาร,คา่อาหารวา่งและน ้า
ดื่ม,คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการอบรมและ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 103 ที ่3 ) 
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คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เช่าที่
พกั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผ่านทางด่วน
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียนต่างๆใน
การ ไปอบรมสมัมนา  ของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งกอง
สาธารณสุขฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 

      

  
งบลงทุน รวม 25,200 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ์ รวม 25,200 บาท 

   
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

    
คา่จดัซ้ือตูเ้ยน็ จ านวน 9,400 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้ยน็ใช้ในหอ้งปฏบิตัริาชการในกอง
สาธารณสุขฯ (เก็บวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนขับา้)จ านวน 1 เครือ่ง  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 - ตูเ้ย็น 2 ประตู  ขนาดความจ ุไมน้่อยกวา่ 7 ควิบกิฟุต  
 - มีมาตรฐานประหยดัไฟเบอร ์5 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ มกราคม 2561  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง พ.ศ.2561 คร ัง้ที ่ 3 หน้า 22 ที ่6 ) 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร ์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ จ านวน 15,800 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์  Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Inkjet) ราคา 7,900 บาท  จ านวน 2 เครือ่ง 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  
 -  เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น  Printer, Copier ,  
Scanner และ FAX ภายในเครือ่งเดียวกนั 
 -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet) 
 -  มี ความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่   
4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800  dpi 
 -  มีความเรว็ในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่  34 หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
 -  มีความเรว็ในการพมิพ์ รา่งสีไมน้่อยกวา่  27 หน้าต่อ
นาที  (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที  (ipm) 
 -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี ) ได ้
 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้่อย
กวา่  1,200x2,400 dpi 
 -  มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ  (Auto Document Feed) 
 -  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท ัง้สีและขาวด า 
 -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน้่อยกวา่  99 ส าเนา 
 -  สามารถยอ่และขยายได ้  25 ถงึ 400 เปอรเ์ซ็นต์ 
 -  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรือ
ดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 
 -  สามารถใชง้านผ่านเครือข่ายไรส้าย  (Wi-Fi) ได ้
 -  มีถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่  100 แผ่น 
 -  สามารถใชไ้ดก้บั  A4, Letter, Legal และ Custom 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง พ.ศ.2561 คร ัง้ที ่ 3 หน้า 22 ที ่5 ) 
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งบเงนิอุดหนุน รวม 450,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุน รวม 450,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุนเอกชน       

    
เงนิอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐานประจ าหมูบ่า้น จ านวน 150,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐานประจ า
หมูบ่า้น ๆ ละ 10,000 บาท จ านวน 15 หมูบ่า้น เพื่อใหป้ระชาชน
และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้นได้มีสว่นรว่มด าเนินการ
ในกจิกรรมต่างๆ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิอุดหนุนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 127 ที ่1 ) 

      

    
เงนิอุดหนุนส าหรบัการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

จ านวน 300,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนใหก้บัหมูบ่า้น ในการด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าร ิด้านสาธารณสุข หมูบ่า้นละ 20,000 บาท  
จ านวน 15 หมูบ่า้น 
 - เป็นไปตาม 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  
0810.5/ว2072 ลว. 5 ก.ค. 2561  เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการตัง้
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบปราณ พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง พ.ศ.2561 คร ัง้ที ่2 หน้า 6 ที ่1 ) 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 652,000 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 652,000 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 652,000 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 652,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาลกองการศกึษา  
ต าแหน่ง นกัพฒันาชุมชน จ านวน 2 อตัรา โดยค านวณตัง้
จา่ย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุกต าแหน่ง 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน รวม 3,747,020 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 2,457,220 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,457,220 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,318,480 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาลกองช่าง  

จ านวน  5  อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบั
หรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุกต าแหน่ง 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดักาฬสนิธุ์ เรือ่ง
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดือนและวธิีจา่ยเงนิเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน่ พ.ศ. 2559 (ฉบบัที ่2)  

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 982,080 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ และ

พนกังานจา้งท ั่วไป จ านวน 7 อตัรา โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน 
      

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 96,660 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตาม

ภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป จ านวน 7  อตัรา โดยค านวณตัง้
จา่ย 12  เดือน 

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,236,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 
 - ถือปฏบิตัติาม หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559 เรือ่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

      

   
เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 30,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังาน
เทศบาล สงักดักองช่าง  ทีม่ีสทิธิไ์ด้รบัเงนิช่วยเหลือการศกึษา
บุตร ตามระเบยีบและกฎหมายก าหนด 
 - ถือปฏบิตัติาม 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522  
ลว 9 ส.ค. 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารงุการศกึษาและคา่
เลา่เรยีน  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิสวสัดกิารเกี่ยวกบั
การศกึษาบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 

      

   
คา่ใช้สอย รวม 396,000 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
จา้งเหมาบคุคล ดูแล ระบบประปาผวิดนิเทศบาลต าบลจมุจงั จ านวน 216,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบุคคลดูแล ระบบประปาผวิดนิเทศบาล
ต าบลจมุจงั จ านวน 3 คนๆละ 6,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตาม  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท  
0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิ
คา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

      

    
รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยต่างๆ เช่น คา่ถ่ายเอกสาร คา่เยบ็หนงัสือ
หรือเข้าปก หนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ก าจดัสิง่ปฏกูิล คา่ระวาง
บรรทุก คา่เช่าทรพัย์สนิ (ยกเวน้ คา่เช่าบา้น) คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้งเหมา โฆษณาและเผยแพรข่่าว
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ทางวทิยุกระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือ สิง่พมิพ์
ต่างๆ) คา่ธรรมเนียมต่างๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนนิคดีตามค าพพิากษา คา่จา้งตรวจสอบคุณภาพ
น ้าประปา คา่จา้งตรวจสอบหาน ้าทางธรณีวทิยา คา่จา้งเหมาจดัท า
แผนทีภ่าษี คา่จา้งเหมาบรกิารต่างๆ คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้
เครือ่งรบั สญัญาณต่างๆ ฯลฯ รวมทัง้คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ จา่ยเป็นคา่เบี้ย
เลี้ยง คา่พาหนะ คา่เช่าทีพ่กัและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ คา่ผ่านทางด่วน
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียนต่างๆใน
การ ไปอบรมสมัมนา ของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง หรือผู้ที่
ได้รบัการการแต่งต ัง้ ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 

      

   
คา่บ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารงุรกัษาครุภณัฑ์วสัดุ  
อุปกรณ์ ภายในสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า  (คา่ซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาครภุณัฑ์วสัดุ อุปกรณ์ ภายในสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า) เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกต ิ

      

   
คา่วสัดุ รวม 800,000 บาท 

   
วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 400,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุใช้ในกจิการเทศบาล  
เชน่ หลอดไฟฟ้า สวทิช์  บลัลาสต์ สตาร์ทเตอร ์ฯลฯ ทีใ่ช้ในอาคาร
ส านกังาน อาคารสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าฯ ตลอดจนไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
ภายในหมูบ่า้น และการประปา  เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
คงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่นืนานหรอืเมือ่น าไปใชง้าน
แลว้เกดิ ความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านได้
ดงัเดมิหรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ และเป็นสิง่ของทีใ่ช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรพัย์สนิใหก้ลบัคืนสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ
หรือคา่ซ่อมกลาง  
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ  

      

   
วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 400,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุก่อสรา้งใช้ในกจิการเทศบาล  เช่น  ไม้
ต่างๆ สวา่น  กบไสไม ้ เลือ่ย  คอ้น คีม สี  ทนิเนอร ์ทอ่ และ
อุปกรณ์ประปา  ฯลฯ  ทีใ่ช้ในอาคารส านกังาน  ตลอดจน การ
ประปาในความรบัผดิชอบของเทศบาลเป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมี
ลกัษณะคงทนแตต่ามปกตมิีอายกุารใช้งานไมย่นืนานหรือเมือ่
น าไปใชง้านแลว้เกดิ ความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานไดด้งัเดมิหรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ่ม้คา่ เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพ
มีลกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ และเป็นสิง่ของที่
ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหลส่ าหรบัการซอ่มแซม
บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิใหก้ลบัคนืสภาพดงัเดมิทีม่ีลกัษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารงุปกตหิรือคา่ซ่อมกลาง 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
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หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ  

  
งบลงทุน รวม 53,800 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ์ รวม 53,800 บาท 

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร ์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร ์ จ านวน 38,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร ์จ านวน 2 เครือ่ง ดงัน้ี  
1. คอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน  (จอขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท  (ส าหรบังานไฟฟ้า) 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน 
 – มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 3.5 GHz หรือดีกวา่ จ านวน  1  หน่วย 
 – มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB                                                                      
 – มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนดิ SATA หรือ ดีกวา่ ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่  1 TB หรือ ชนดิ Solid state Drive ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 – มี  DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน  1  หน่วย 
 – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่  1  ช่อง   
 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 3 ช่อง 
 – มีแป้นพมิพ์ และเมาส์                                                       
 – มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrat Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600:1  และมขีนาดไมน้่อยกวา่  19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
 
2. คอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 นิ้ว ) ราคา 22,000 บาท  ส าหรบังานธุรการ  
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั
(4 Core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Mrmory ขนาดไมน้่อยกวา่  6  MB  มีความเรว็
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่  3.0 GHZ 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคึุณลกัษณะอยา่งไดอยา่ง
หนึ่งหรือดีกวา่ ดงัน้ี 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพไมน้่อยกวา่  2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลดัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลกั(RAM)  ชนดิ DDR4  หรือดีกวา่ มีขนาด
ไมน้่อยกวา่  4 GB 
 - มีหน่วยเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนดิ SATA หรือดีกวา่ ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่  1 TB หรือชนิด Solid State disk ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน  1  หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network  Interface) แบบ  10/100/1000  Base-Tหรือ
ดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย  

      

      

   - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 
 -  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600:1  และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1หน่วย 
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 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 22 ที ่8 ) 

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ จ านวน 15,800 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ จ านวน 2 เครือ่ง ดงัน้ี 
1. เครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร ์หรือ ชนดิ LED ขาว-
ด า ชนดิ Network  แบบที ่1 (27หน้า/นาที  ) ราคา 7,900  บาท   
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  
 - มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่  1,200X1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่  27 หน้าต่อนาที(ppm) 
 - สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด ้
 - มีหน่วยความจ า(Memory) ไมน้่อยกวา่ 128 MB   
 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  จ านวน 
ไมน้่อยกวา่ 1  ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network  Interface) แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกวา่จ านวนไม ่
น้อยกวา่ 1 ช่อง หรือสามารถใชง้านผ่านเครือข่ายไรส้าย(Wi-Fi)ได ้
 - มีถาดใสก่ระดาษไดร้ว่มกนัไมน้่อยกวา่  250  แผ่น 
 -  สามารถใชไ้ดก้บั A4,Leter,Legal หรือ Custom 
 
2. เครือ่งพมิพ์ชนดิ  Multifution แบบหมกึฉีด(Injet)  
ราคา 7,900 บาท    
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  
 - เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer,Copier, 
Scanner และ Fax  ภายในเครือ่งเดีย่วกนั   
 -  ใฃเ้ทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Injet)   
 - มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อย
กวา่  4,800X1,200 dpi  หรือ  1,200X4,800 dpi 
 - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่  34 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 15  ภาพต่อนาที(ipm) 
 - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน้่อยกวา่  27 หน้าต่อนาที
(ppm)  หรือ 10  ภาพต่อนาที(ipm) 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี)ได ้
 - มีความละเอียดในการสแกนไมน้่อยกวา่ 1,200?4,800 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั(ิAuto Document Feed) 
 -  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท ัง้สีและขาวด า 
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน้่อยกวา่  99  ส าเนา 
 - สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400  เปอร์เซ็นต์ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1  ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-Tหรือดีกวา่จ านวนไมน้่อยกวา่  1  ช่อง  
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย(Wi-Fi)ได ้

      

      

   - มีถาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่  100  แผ่น 
 - สามารถใช้ไดก้บั A4,Leter,Legal หรือ Custom 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 22 ที ่8 ) 
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แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 172,350 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 172,350 บาท 

   
คา่ใช้สอย รวม 172,350 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ การแปรรปูผลติภณัฑ์ในชุมชน จ านวน 40,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ การ
แปรรูปผลติภณัฑ์ในชุมชน  เช่น คา่สมนาคุณวทิยากร คา่ป้าย
โครงการ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม  ฯลฯ (กองการศกึษา)  
 - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการอบรมและ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2560 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 4 ที ่1 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความรู ้แกผู่้น าชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนนิการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพ  
ทกัษะความรู ้แกผู่้น าหมูบ่า้น และผู้น าองคก์รภาคประชาชนอืน่ ๆ 
ในระดบัหมูบ่า้น/ชุมชน และต าบล เพื่อใหส้ามารถเป็นแกนน า การ
พฒันา ทีเ่ข้มแข็ง สนบัสนุนใหเ้กดิเครือข่ายความรว่มมือภาค
ประชาชนในการพฒันาต าบล เช่น คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่
สมนาคณุวทิยากร คา่ป้ายโครงการ คา่พาหนะ คา่วสัดุเครือ่ง
เขียน และวสัดุทีใ่ช้ในการอบรม ฯลฯ (กองการศกึษา) 
 - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการอบรมและ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 110 ที ่10 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิภาวะผู้น า แก่สตร ีในชุมชนและพฒันา
สตรีในด้านต่างๆ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิภาวะ
ผู้น า แก่สตร ีในชุมชน และพฒันาสตรีในด้านต่างๆ เชน่ คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดื่ม  คา่สมนาคณุวทิยากร คา่ป้ายโครงการ คา่
พาหนะ คา่วสัดุเครือ่งเขียน และวสัดุทีใ่ช้ในการอบรมคา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่  ฯลฯ (กองการศกึษา)  
 - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการอบรมและ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 10 ที ่1  ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและรกัษาความสงบ
เรียบรอ้ยต าบลจุมจงั 

จ านวน 32,350 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ ดงัน้ี     
 1. โครงการตรวจหาสารเสพตดิบคุลากรเทศบาลต าบลจมุจงั เป็น
คา่จดัซ้ือชุดทดสอบสารเสพตดิ จ านวน 3,600  บาท 
 2. โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษาใน
เขตพ้ืนทีต่ าบลจุมจงั เป็นคา่จดัซ้ือชุดทดสอบสารเสพตดิ   
จ านวน 3,600  บาท 
 3. โครงการฝึกอบรมป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ เชน่ คา่
อาหาร,คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่,คา่ป้ายโครงการ,คา่วสัดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม,คา่ใช้จา่ยในการจดัสถานที ่ฯลฯ  
จ านวน 25,150 บาท 
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 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3028 ลงวนัที ่6 มถุินายน  2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 108 ที ่2 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีพ่มิพ์ : 6/8/2561  16:19:15          หน้า : 36 / 46 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 175,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 175,000 บาท 

   
คา่ใช้สอย รวม 175,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการแขง่ขนักีฬาผู้สูงอายตุ าบลจุมจงั ตุ้มโฮม มว่นงนั 
สมัพนัธ์โรงเรียนเสรมิสุข 

จ านวน 65,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัการแขง่ขนักีฬา
ผู้สูงอายตุ าบลจมุจงั ตุม้โฮม มว่นงนั สมัพนัธ์โรงเรียนเสรมิสุข เชน่
คา่อาหาร คา่ตอบแทนกรรมการ  คา่ชุดกีฬา เงนิรางวลั คา่เครือ่ง
เสียง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังานแข่งขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 7 ที ่1  ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอลประเพณีจมุจงัคพั จ านวน 40,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแข่งขนักีฬาฟุตบอล
ประเพณีจมุจงัคพั เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ  เงนิรางวลั คา่เครือ่ง
เสียง คา่ตกแต่งสถานที ่ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังานแข่งขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 7 ที ่2  ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดัสง่นกักีฬาและเจา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบเข้ารว่ม
การแข่งขนักีฬาต่างๆในระดบัอ าเภอและจงัหวดั 

จ านวน 70,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัสง่นกักีฬาและ
เจา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบเข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาต่างๆทีอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือหน่วยงานอืน่จดัขึน้ เพือ่เป็นคา่เบี้ยเลี้ยง
,คา่พาหนะ,คา่ชุดกีฬา, คา่วสัดุการแขง่ขนั เป็นตน้ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังานการจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา
เข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
( ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 100 ที ่5 ) 

      

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 326,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 326,000 บาท 

   
คา่ใช้สอย รวม 326,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการก่อเจดีย์ทราย จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการกอ่เจดีย์ทราย  
ประจ าปี 2562  เช่น คา่ป้ายโครงการ คา่เงนิรางวลัประกวดเจดีย์
ทราย คา่กรรมการตดัสนิ คา่เครือ่งเสียง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ 
จดังานแข่งขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 11 ที ่3 ) 
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คา่ใช้จา่ยตามโครงการเข้าวดัปฏบิตัธิรรมช่วงระยะเข้าพรรษา จ านวน 22,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดักจิกรรมเข้าวดัปฏบิตัิ
ธรรมช่วงระยะเข้าพรรษา ประจ าปี 2562  เช่น คา่อาหาร คา่ป้าย
โครงการ  คา่เครือ่งเสียง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังานแข่งขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า 11 ที ่ 1 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดังานประเพณีบุญเข้าปรวิาสกรรมประจ า
ต าบลจมุจงั 

จ านวน 32,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีบญุ
เข้าปรวิาสกรรมประจ าต าบลจมุจงั ประจ าปี 2561 เช่น คา่อาหาร  
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายโครงการ  คา่เครือ่งเสียง ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดั
งานแข่งขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเข้ารว่มการแข่งขนักีฬาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 113 ที ่1 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการจดังานมหกรรมมหาสงกรานต์ รว่มสืบสานงาน
ประเพณีทอ้งถิน่ 

จ านวน 200,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานมหกรรมมหาสงกรานต์ รว่ม
สืบสานงานประเพณีทอ้งถิน่ เช่น คา่ป้าย คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดื่ม คา่อาหาร คา่เงนิรางวลั,คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่
เครือ่งเสียง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการสง่นกักีฬา
เข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้าที ่114 ที ่6) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารณีิภาคฤดูรอ้น จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจารณีิภาคฤดูรอ้น  ประจ าปี 2562 เช่น คา่ป้าย
โครงการ คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งเสียง  
 - เป็นไปตามหนงัสืออ าเภอกุฉินารายณ์ ที ่กส 0023.8/ว 533 
 ลงวนัที ่26 ม.ิย. 2561  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังานแข่งขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2561 หน้า  11 ที ่2 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการประเพณีออกพรรษาแหป่ราสาทผึง้ต าบลจุมจงั จ านวน 22,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการประเพณีออก
พรรษาแหป่ราสาทผึง้ต าบลจุมจงั ประจ าปี 2561  เช่น คา่เงนิ
รางวลัประกวดขบวนแหเ่งนิรางวลัคา่ประกวดต้นเทียน คา่ป้าย
โครงการ คา่กรรมการตดัสนิ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
จดังานแข่งขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 113 ที ่3 ) 
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คา่ใช้จา่ยตามโครงการสืบสานงานประเพณีบญุบ ัง้ไฟ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสืบสานงานประเพณี
บุญบ ัง้ไฟ ประจ าปี 2562  เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่เงนิรางวลับ ัง้ไฟ
ขึน้สูง คา่เงนิรางวลัขบวนแห ่คา่กรรมการตดัสนิ คา่เครือ่งเสียง 
ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการ 
จดังานแข่งขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้า 23 ที ่1 ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวม 1,201,160 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,201,160 บาท 

   
คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 1,201,160 บาท 

   
คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสรา้งขยายผวิจราจรถนน คสล. บา้นโคกกลาง  หมูที่ ่ 6 จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ก่อสรา้งขยายผวิจราจรถนน คสล. บา้นโคกกลาง   
หมูที่ ่ 6  สายกลางบา้น (ช่วงหลกับา้น-บา้นนางปราณี พลไกรสร)   
ขนาดผวิจราจรกวา้ง  1.00  เมตร  ยาว  160.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่สล.ไมน้่อยกวา่  160  ตาราง
เมตร  ลงลกูรงัไหลท่างเฉลีย่ข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที ่ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้า 81 ที ่177) 

      

    
โครงการก่อสรา้งขยายผวิจราจรถนน คสล. บา้นหนองแข ้ หมูที่ ่3 จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ก่อสรา้งขยายผวิจราจรถนน คสล. บา้นหนองแข ้  
หมูที่ ่3  สายบา้นนายทอมสนั  ศรีรงัษ์ ขนาดผวิจราจรกวา้ง  
1.00 เมตร  ยาว 160.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่
สล.ไมน้่อยกวา่ 160 ตารางเมตร ลงลกูรงัไหลท่างเฉลีย่ข้างละ   
0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที ่ 
 -  เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 81 ที ่177) 

      

    
โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บา้นโคกประสทิธิ ์ หมูที่ ่10 จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นโคกประสทิธิ ์หมูที่ ่10 
สายบา้นนางเอมอร วเิศษดี-บา้นนายทะยา ศรีหานาม  ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง  4.00  เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ
มีพ้ืนทีค่สล.ไมน้่อยกวา่ 160  ตารางเมตร  ลงลกูรงัไหลท่างเฉลีย่
ข้างละ  0.20 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที ่ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 69 ที ่115) 

      

    
โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บา้นนาสีนวล หมูที่ ่5 จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ก่อสรา้งถนน คสล. บา้นนาสีนวล หมูที่ ่5  สาย
หน้า รพ.สต.บา้นนาสีนวล  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00  เมตร    
ยาว  40.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่สล.ไมน้่อย
กวา่ 160  ตารางเมตร ลงลูกรงัไหลท่างเฉลีย่ข้างละ 0.20 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนที ่ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 56 ที ่43) 

      

   
คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง       

    
โครงการบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งทีถ่งึก าหนด
ระยะเวลาและทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ได้ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 

จ านวน 801,160 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งทีถ่งึ
ก าหนดระยะเวลา และทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดที้อ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบ เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกต ิดงัน้ี   
 1. คา่ซ่อมบ ารงุถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีต 
 2. คา่ซ่อม บ ารงุถนนลกูรงั 
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 3. คา่ซ่อมบ ารงุรกัษาฉีดลา้งทอ่ระบายน ้า 
 4. คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาคลองสง่น ้า 
 5. คา่ซ่อมบ ารงุซ่อมแซมฝายน ้าลน้ 
 6. คา่ซ่อมแซมปรบัปรงุและบ ารงุอาคารส านกังาน  
ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิถงึปจัจบุนั 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 81 ที ่175 ) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 450,000 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 340,000 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 340,000 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 340,000 บาท 

      
   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาลกองการศกึษา  

ต าแหน่ง นกัวชิาการเกษตร โดยค านวณตัง้จา่ย 12 เดือน   
และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือน 

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 110,000 บาท 

   
คา่ใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร จ านวน 60,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมตามหลกัสูตร ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตร  " การเลีย้งกุ้งฝอยในบอ่ซีเมนต์ "  เช่น คา่วทิยากร,
คา่อาหาร,คา่อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม,คา่ป้ายโครงการ,คา่วสัดุ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการฝึกอบรม  ฯลฯ  จ านวน  20,000  บาท  
 2. หลกัสูตร "การเพิม่ผลผลติออ้ย"  เชน่ คา่วทิยากร,คา่อาหาร,
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่,คา่ป้ายโครงการ,คา่วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
การฝึกอบรม  ฯลฯ  จ านวน 20,000 บาท  
 3. หลกัสูตร "การเลื้ยงโคเน้ือ "  เช่น คา่วทิยากร,คา่อาหาร,
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่,คา่ป้ายโครงการ,คา่วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
การฝึกอบรม  ฯลฯ  จ านวน 20,000 บาท  
 - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการอบรมและ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 93 ที ่ 2 ) 

      

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิการด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช่จา่ยในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนในพ้ืนทีม่กีาร
ด าเนนิชีวติตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  เป็นคา่วทิยากร,คา่อาหาร,
คา่อาหารวา่งและน ้าดืม่, คา่พาหนะ, คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการอบรมและ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)   
หน้า 93 ที ่4 ) 

      

   
คา่วสัดุ รวม 30,000 บาท 

   
วสัดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

      

   -เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุการเกษตรใช้ในกจิการของเทศบาล   
เชน่ สปรงิเกลอร ์ปุ๋ ย พนัธุพื์ช วสัดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยาย
พนัธพื์ช ฯลฯ ใช้ใการปลกูและบ ารุงรกัษาต้นไม ้ในเขตเทศบาล
ต าบลจมุจงั เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน แตต่ามปกตมิี
อายุการใชง้านไมย่ืนนาน หรือเมือ่น าไปใช้งานแลว้เกดิความช ารดุ
เสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดมิ หรือซ่อมแซมแลว้
ไมคุ่ม้คา่ และเป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่ม
สิน้เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนั
ส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ 
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งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ รวม 45,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 45,000 บาท 

   
คา่ใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใช้จา่ยตามโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จ านวน 45,000 บาท 

      

   1. เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการปลกูตน้ไมว้นัต้นไม้
ประจ าปีของชาต ิจ านวน 5,000 บาท เป็นคา่จดัซ้ือกลา้ไม,้
คา่อาหาร,อาหารวา่งและเครือ่งดืม่,คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
 2. เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการประชารฐัรว่ม
ใจ ปลูกต้นไมใ้หแ้ผน่ดนิ จ านวน 10,000 บาท เป็นคา่จดัซ้ือกลา้
ไม,้คา่อาหาร,อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม,คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
 3. เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการทอ้งถิน่อาสา ปลูก
ป่าเฉลมิพระเกียรต ิจ านวน 10,000 บาท เป็นคา่จดัซ้ือกลา้ไม,้
คา่อาหาร,อาหารวา่งและเครือ่งดืม่,คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ 
 4. เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการคืนน ้าใสใหห้นอง
สวย  จ านวน  20,000 บาท เป็นคา่อาหาร,อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม
,คา่ป้ายโครงการ,วสัดุ-อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ Em Bolls ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบกิจา่ย
คา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการสง่นกักีฬา
เข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 106 ที ่1 ) 
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แผนงานการพาณชิย ์

 
งานกจิการประปา รวม 357,500 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 150,000 บาท 

   
คา่วสัดุ รวม 150,000 บาท 

   
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 150,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร ์เช่น สารสม้ คลอรีน และสาร
อืน่ ๆ ส าหรบัใช้ในการกจิการประปาของเทศบาลต าบลจมุจงั เป็น
สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีกัษณะเมือ่ใช้แลว้ยอ่มสิน้เปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้หรือไมค่งสภาพเดมิ 
 - โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
เรือ่ง แนวทางการพจิารณา สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตาม
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม งบประมาณ  

      

  
งบลงทุน รวม 207,500 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ์ รวม 207,500 บาท 

   
ครุภณัฑ์อืน่       

    
คา่จดัซ้ือตูค้อนโทรลไฟฟ้าส าหรบัควบคุมปั๊มน ้า จ านวน 49,500 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูค้อนโทรลไฟฟ้าส าหรบัควบคุมปั้ม
น ้า ขนาด 1 แรงมา้ จ านวน 3 ตู ้ๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็น
เงนิ 28,500 บาท และขนาด 1.5 แรงมา้ จ านวน 2 ตู ้ๆ 
 ละ 10,500 บาท รวมเป็นเงนิ 21,000 บาท  
 - เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์จงึต ัง้
จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 145 ที ่5 ) 

      

    
คา่จดัซ้ือปั๊มน ้าบาดาล(ซมัเมอร์ส)ระบบประปาหมูบ่า้น จ านวน 158,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือปั้มน ้า บาดาล (ซมัเมอร์ส) ขนาด 1 แรงมา้  
พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 4 ตวั ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็น
เงนิ 100,000 บาท และ ขนาด 1.5  แรงมา้ พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด  
จ านวน 2 ตวั ๆ ละ  29,000 บาท รวมเป็นเงนิ 58,000  บาท 
 - เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด้ก าหนดไวใ้นบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์จงึต ัง้
จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 145 ที ่5 ) 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 19,611,390 บาท 

  
งบกลาง รวม 19,611,390 บาท 

   
งบกลาง รวม 19,611,390 บาท 

   
คา่ช าระหน้ีเงนิต้น จ านวน 633,690 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ช าระหน้ีเงนิต้น ดงัน้ี 
1. โครงการจดัซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเททา้ยตดิต ัง้เครน
พรอ้มกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและรถยนต์บรรทุกน ้าดบัเพลงิแบบ
เอนกประสงค ์ สญัญาเงนิกู้เลขที ่1135/142/2555 ลงวนัที ่  
12  มถุินายน  2555 (ปีที ่7) เป็นเงนิ 415,390 บาท คืน
ภายใน 10 ปี 
2. โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอดัทา้ย  สญัญาเงนิกู้
เลขที ่1471/38/2558 ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2556 (ปีที ่4)  
เป็นเงนิ 218,300 บาท คนืภายใน 10 ปี 

      

   
คา่ช าระดอกเบี้ย จ านวน 102,320 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ช าระดอกเบี้ย ดงัน้ี 
1. โครงการจดัซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเททา้ยตดิต ัง้เครน
พรอ้มกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและรถยนต์บรรทุกน ้าดบัเพลงิแบบ
เอนกประสงค ์ สญัญาเงนิกู้เลขที ่1135/142/2555 ลงวนัที ่  
12  มถุินายน  2555 (ปีที ่7) เป็นเงนิ 52,140 บาท คืน
ภายใน 10 ปี 
2. โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอดัทา้ย  สญัญาเงนิกู้
เลขที ่1471/38/2558 ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2556 (ปีที ่4)  
เป็นเงนิ 50,180 บาท คืนภายใน 10 ปี 

      

   
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 212,260 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานจา้ง
ของเทศบาล ในอตัรารอ้ยละหา้ พรอ้มกบัหกัคา่ตอบแทนของ
พนกังานจา้งสง่เป็นเงนิสมทบในอตัราเดียวกนัด้วย     
 - คา่จา้งพนกังานจา้ง เงนิเพิม่คา่ครองชีพ คา่จา้งช ั่วคราว เป็นเงนิ
3,561,180 คดิเป็นเงนิ 178,059  
 - คา่จา้งพนกังานจา้ง เงนิเพิม่คา่ครองชีพ อุดหนุนจากกรมฯ เป็น
เงนิ 684,000 คดิเป็นเงนิ 34,200 
โดยถือปฏบิตัติาม  
1) พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533    
2) หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที่ มท  
0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 เรือ่ง การจา่ยเบีย้
ประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง  
3) หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที่ มท  
0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557 เรือ่ง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนกังาน
จา้ง (ฉบบัที ่3) 

      

   
เบี้ยยงัชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 13,440,000 บาท 

      

  เพื่อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ตาม
รายการ ดงัน้ี  
 - อายุ 60-69 ปี จ านวน 1,030 คนๆละ 600 บาท/เดือน เป็น
เงนิ 7,416,000 บาท    
 - อายุ 70-79 ปี จ านวน 450 คนๆละ 700 บาท/เดือน เป็น
เงนิ 3,780,000 บาท    
 - อายุ 80-89 ปี จ านวน 190 คนๆละ 800 บาท/เดือน เป็น
เงนิ 1,824,000  บาท  
 - อายุ 90 ปีขึน้ไป จ านวน 35 คนๆละ 1,000 บาท/เดือน เป็น
เงนิ 420,000  บาท  
 
 
 

      



วนัทีพ่มิพ์ : 6/8/2561  16:19:15          หน้า : 45 / 46 
 

 - เป็นไปตาม หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท  
0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซ้อม 
แนวทางการตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนส าหรบัโครงการ
เสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารและทุพพลภาพ  
โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่้ด้อยโอกาสทาง
สงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัด้านรายไดแ้กผู่้สูงอาย ุ
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 112 ที ่1 ) 

   
เบี้ยยงัชีพคนพกิาร จ านวน 3,936,000 บาท 

      

  เพื่อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพใหแ้ก่ผูพ้กิาร 410 คนๆ
ละ 800 บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตาม หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท  
0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซ้อม
แนวทางการตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนส าหรบัโครงการ
เสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารและทุพพล
ภาพ โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้้อยโอกาส
ทางสงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย ุ
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
หน้า 112 ที ่2  ) 

      

   
เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพใหแ้ก่ผูป่้วยโรค
เอดส์ จ านวน 30 คนๆละ 500 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน 
 - เป็นไปตาม หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท  
0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซ้อม 
แนวทางการตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เงนิอุดหนุนทั่วไป เงนิอุดหนุนส าหรบัโครงการ
เสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่ผูพ้กิารและทุพพลภาพ  
โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่้ด้อยโอกาสทาง
สงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัด้านรายไดแ้กผู่้สูงอาย ุ
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า
112 ที ่3) 

      

   
ส ารองจา่ย จ านวน 500,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิส ารองจา่ยในกรณีทีจ่ าเป็นฉุกเฉิน และ
เรง่ด่วน ซึง่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ลว่งหน้า หรือการบรรเทา
ปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นั้น เช่น  
การป้องกนัและแก้ไขปญัหาสาธารณภยั  และเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยถือปฏบิตัติาม  
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028  
ลงวนัที ่6 มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

      

   
รายจา่ยตามข้อผูกพนั       

    
คา่บ ารงุสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย จ านวน 30,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นคา่บ ารงุสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 
 - เป็นไปตาม หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0808.2/
ว 2999 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2555 เรือ่ง ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยรายจา่ยขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกี่ยวกบั
คา่บ ารงุสมาคม พ.ศ. 2555 
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เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลจุมจงั จ านวน 200,000 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบเข้ากองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลจุมจงั
โดยเทศบาลสมทบไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของเงนิทีไ่ด้รบัจดัสรร
จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ
 - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/
ว 1263 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2557 เรือ่ง แจง้ประกาศเกี่ยวกบั
หลกัเกณฑ์การด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่ 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า
107 ที ่1)  

      

   
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 377,120 บาท 

      

   - เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวนเงนิสง่สมทบค านวณจากประมาณการ
รายรบัตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี โดยไมน่ า
รายรบัประเภทพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผูี้อุทศิใหแ้ละเงนิอุดหนุนมา
รวมค านวณ ในอตัรารอ้ยละ 2 
 - ประมาณการรายรบัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
= 18,855,940.00 x 2% = 377,119  บาท 
 - เป็นไปตามหนงัสือที ่มท 0808.5/ว29,ว30ลว.14 ก.ค. 2560  
เรือ่ง ซกัซ้อมการสง่เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
สว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

      

 


