
 

 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ของ 

เทศบาลตําบลสามเงา 

 

 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลสามเงา 

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 

 



พื้นที่ 7.70 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,829 คน

ชาย 2,302 คน

หญิง 2,527 คน

เทศบาลตําบลสามเงา
เขต/อําเภอ สามเงา    จังหวัดตาก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -

  เขต/อําเภอ สามเงา  จังหวัดตาก  63130

ขอมูล ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2563



สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,061,520.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 18,603.00 บาท

งบลงทุน 804,791.20 บาท

งบรายจายอื่น 0.00 บาท

งบบุคลากร 9,705,893.25 บาท

งบดําเนินงาน 6,406,622.55 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 18,603.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 27,254,920.82 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 9,276,093.82 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 18,992,073.44 บาท

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 20,489,816.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 33,176.74 บาท

หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 482,989.44 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 บาท

หมวดภาษีอากร 172,758.80 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 248,618.20 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 4,306,212.04 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จํานวน 40,457,668.62 บาท ประกอบดวย

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 46,842,747.06 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,978,983.38 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 74,342,451.98 บาท

1

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสามเงา

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลสามเงา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา

เทศบาลตําบลสามเงาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลสามเงาจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิก

ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง



2

รายรับจริง

ป  2562

671,293.25

214,613.20

479,009.75

18,700.00

1,383,616.20

24,339,870.10

24,339,870.10

21,240,140.00

21,240,140.00

46,963,626.30

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาํบลสามเงา
อ.สามเงา  จ.ตาก

ประมาณการ

ป 2563

ประมาณการ

ป 2564

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 133,500.00 250,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 173,600.00 237,900.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 390,000.00 485,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 13,000.00 33,000.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 710,100.00 1,005,900.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

หมวดภาษีจัดสรร 22,780,000.00 22,230,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร 22,780,000.00 22,230,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

รวม 45,559,200.00 46,151,540.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,069,100.00 22,915,640.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน 22,069,100.00 22,915,640.00
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รายจายจริง

ป 2562

ประมาณการ

ป 2563

ประมาณการ

ป 2564

งบกลาง 10,506,859.11 11,970,150.00 12,709,925.00

งบบุคลากร 12,011,503.55 15,809,800.00 16,794,360.00

งบดําเนินงาน 6,829,538.00 10,645,650.00 11,262,550.00

งบลงทุน 2,062,340.00 5,383,600.00 3,334,705.00

งบเงนิอุดหนุน 1,639,087.50 1,750,000.00 2,050,000.00

33,049,328.16 45,559,200.00 46,151,540.00

33,049,328.16 45,559,200.00 46,151,540.00รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ



เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

สวนที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ เทศบาลตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ดาน ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,099,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,069,700

ดานบริการชุมชนและสังคม

560,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 481,000

แผนงานการศกึษา 6,561,520

แผนงานสาธารณสุข 2,071,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 12,709,925

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 46,151,540

แผนงานเคหะและชุมชน 8,578,675

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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งาน

งบ

10,068,520 0 10,068,520

2,848,320 0 2,848,320

7,220,200 0 7,220,200

2,792,000 3,000 3,284,000

168,000 0 220,000

1,628,000 3,000 1,981,000

353,000 0 437,000

643,000 0 646,000

581,300 0 717,200

581,300 0 717,200

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

13,471,820 3,000 14,099,720

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตาํบลสามเงา

อ.สามเงา  จ.ตาก

งบเงินอดุหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

                              รวม 624,900

    คาสาธารณูปโภค 3,000

งบลงทุน 135,900

    คาครุภัณฑ 135,900

    คาตอบแทน 52,000

    คาใชสอย 350,000

    คาวัสดุ 84,000

    เงินเดือน (ฝายการเมอืง) 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

งบดําเนินงาน 489,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผน

สถิติและ

วิชาการ

งาน

บริหารงานคลัง
รวม

งบบุคลากร 0
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตาํบลสามเงา

อ.สามเงา  จ.ตาก

212,700 0

212,700 0

680,000 125,000

60,000 0

490,000 125,000

130,000 0

22,000 0

22,000 0

0 30,000

0 30,000

914,700 155,000

    เงินอุดหนุน 30,000

                              รวม 1,069,700

งบลงทุน 22,000

    คาครุภัณฑ 22,000

งบเงินอดุหนุน 30,000

    คาตอบแทน 60,000

    คาใชสอย 615,000

    คาวัสดุ 130,000

งบบุคลากร 212,700

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 212,700

งบดําเนินงาน 805,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน

งานปองกันภัย

ฝายพลเรือน

และระงับ

อัคคีภัย

รวม

งบ
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตาํบลสามเงา

อ.สามเงา  จ.ตาก

2,762,000 0

2,762,000 0

1,035,550 865,000

970,550 45,000

65,000 820,000

158,970 0

158,970 0

0 1,740,000

0 1,740,000

3,956,520 2,605,000                              รวม 6,561,520

    คาครุภัณฑ 158,970

งบเงินอดุหนุน 1,740,000

    เงินอุดหนุน 1,740,000

    คาใชสอย 1,015,550

    คาวัสดุ 885,000

งบลงทุน 158,970

งบบุคลากร 2,762,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,762,000

งบดําเนินงาน 1,900,550

แผนงานการศึกษา

งาน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา

รวม

งบ
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตาํบลสามเงา

อ.สามเงา  จ.ตาก

1,075,500 1,075,500

1,075,500 1,075,500

728,500 728,500

172,000 172,000

460,000 460,000

96,000 96,000

500 500

67,000 67,000

67,000 67,000

200,000 200,000

200,000 200,000

2,071,000 2,071,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

    เงินอุดหนุน

                              รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน
งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห

รวม
งบ

งบเงินอดุหนุน

    คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ

งบเงินอดุหนุน

    เงินอุดหนุน

                              รวม

งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน

    คาใชสอย

    คาวัสดุ

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข

รวม
งบ
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตาํบลสามเงา

อ.สามเงา  จ.ตาก

2,675,640 0 0 2,675,640

2,675,640 0 0 2,675,640

1,888,000 400,500 1,160,000 3,533,500

82,000 0 0 82,000

1,530,000 100,000 980,000 2,610,000

276,000 300,000 180,000 841,000

0 500 0 500

105,035 2,263,000 0 2,369,535

105,035 0 0 105,035

0 2,264,500 0 2,264,500

4,668,675 2,665,000 1,160,000 8,578,675

530,000 530,000

530,000 530,000

30,000 30,000

30,000 30,000

560,000 560,000

งานสวน

สาธารณะ
งานไฟฟาถนน

    คาใชสอย

งบเงินอดุหนุน

    เงินอุดหนุน

                              รวม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน

รวม

งบ

งบดําเนินงาน

    คาครุภัณฑ 0

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0

                              รวม 85,000

    คาวัสดุ 85,000

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบดําเนินงาน 85,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 0

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

งบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

รวม

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

งาน

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตาํบลสามเงา

อ.สามเงา  จ.ตาก

6,000 250,000 481,000

6,000 250,000 481,000

6,000 250,000 481,000

12,709,925 12,709,925

12,709,925 12,709,925

12,709,925 12,709,925

งบกลาง

    งบกลาง

                              รวม

                              รวม 225,000

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

รวมงบ

งบดําเนินงาน 225,000

    คาใชสอย 225,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ทองถิ่น





ป 2561 ป 2562 ยอดตาง 

0.00 0.00 9,900.00

444,990.84 526,318.65 -100.00

19,968.05 20,736.60 -100.00

123,176.00 124,238.00 25.00

588,134.89 671,293.25

2,095.20 2,289.20 4.55

5,717.00 3,284.00 43.48

146,440.00 146,290.00 32.73

170.00 130.00 0.00

1,580.00 2,060.00 33.33

1,700.00 1,600.00 6.25

950.00 1,000.00 0.00

1,230.00 1,280.00 20.00

18,500.00 17,650.00 20.00

2,405.00 1,500.00 50.00

140.00 260.00 0.00

0.00 0.00 0.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 200.00 200.00

     คาปรับการผิดสัญญา 1,355,100.00 1,000.00 1,000.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 9,860.00 15,000.00 18,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,875.00 1,000.00 1,500.00

     คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ 0.00 1,000.00 1,000.00

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 1,490.00 1,000.00 1,200.00

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 2,380.00 1,500.00 2,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคุม 0.00 1,600.00 1,700.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 126,440.00 110,000.00 146,000.00

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 190.00 200.00 200.00

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,211.60 2,200.00 2,300.00

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,507.00 2,300.00 3,300.00

                                                              รวมหมวดภาษีอากร 508,644.55 133,500.00 250,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบํารุงทองที่ 19,431.30 500.00 0.00

     ภาษีปาย 83,939.00 120,000.00 150,000.00

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 1,000.00 100,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 405,274.25 12,000.00 0.00

ป 2563 ป 2564

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

วันที่พิมพ : 10/8/2563  12:02:44

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ป 2560
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0.00 0.00 0.00

21,900.00 22,500.00 59.09

7,450.00 12,050.00 50.00

0.00 0.00 100.00

660.00 600.00 20.00

740.00 700.00 60.00

1,420.00 1,420.00 100.00

213,097.20 214,613.20

339,485.72 479,009.75 24.36

339,485.72 479,009.75

0.00 5,100.00 0.00

19,600.00 13,600.00 200.00

19,600.00 18,700.00                                                           รวมหมวดรายได 29,122.36 13,000.00 33,000.00

     คาขายแบบแปลน 1,500.00 3,000.00 3,000.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 27,622.36 10,000.00 30,000.00

                                                      รวมหมวดรายไดจาก 353,640.16 390,000.00 485,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

     ดอกเบี้ย 353,640.16 390,000.00 485,000.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 2,450.00 1,500.00 3,000.00

                              รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,538,678.60 173,600.00 237,900.00

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 460.00 500.00 600.00

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 465.00 500.00 800.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน 7,750.00 12,000.00 18,000.00

     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 2,000.00

     คาปรับอื่น ๆ 100.00 100.00 100.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 22,400.00 22,000.00 35,000.00
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356,394.29 362,384.29 2.86

16,693,909.29 16,964,560.09 0.00

2,094,693.66 1,848,106.40 -7.50

57,639.11 45,691.13 -25.00

0.00 0.00 0.00

3,990,118.69 4,141,113.40 -12.50

45,926.79 44,450.02 0.00

30,995.72 36,857.77 16.67

606,426.00 896,707.00 12.50

23,876,103.55 24,339,870.10

19,700,041.00 21,240,140.00 3.84

19,700,041.00 21,240,140.00

44,736,462.36 46,963,626.30

                                                         รวมหมวดเงินอดุหนุน 19,427,333.00 22,069,100.00 22,915,640.00

                                                                   รวมทุกหมวด 44,951,821.58 45,559,200.00 46,151,540.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย 19,427,333.00 22,069,100.00 22,915,640.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 652,509.00 800,000.00 900,000.00

                                                              รวมหมวดภาษี 23,094,402.91 22,780,000.00 22,230,000.00

     คาภาคหลวงแร 104,413.69 40,000.00 40,000.00

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 31,976.68 30,000.00 35,000.00

     ภาษีสุรา 1,014,440.69 0.00 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,444,682.66 4,000,000.00 3,500,000.00

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,916,857.64 2,000,000.00 1,850,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 55,212.37 60,000.00 45,000.00

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 578,263.10 350,000.00 360,000.00

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,296,047.08 15,500,000.00 15,500,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

15
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รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนคาปรับการผิดสัญญา 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 200 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ 18,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,500 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 1,200 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคมุ 1,700 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 2,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 146,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ 200 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,300 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 237,900 บาท

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,300 บาท

ตามกฏหมายวาดวยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ภาษีปาย 150,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 250,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 100,000 บาท

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,151,540   บาท  แยกเปน

วันที่พิมพ : 10/8/2563  12:36:09

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตาํบลสามเงา
อ.สามเงา  จ.ตาก
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

ประมาณการตั้งรับที่คาดวาจะไดรับ

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 30,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่ไดรับในปที่แลว

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 33,000 บาท

คาขายแบบแปลน 3,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 485,000 บาท

ดอกเบี้ย 485,000 บาท

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 800 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ 3,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 600 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 18,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 2,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ 35,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ 100 บาท
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

ประมาณการเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 22,915,640 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ 22,915,640 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่แลว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 900,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่แลว

คาภาคหลวงแร 40,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่แลว

คาภาคหลวงปโตรเลียม 35,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่แลว

ภาษีสรรพสามิต 3,500,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่แลว

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,850,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่แลว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่แลว

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,500,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่แลว

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,230,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 360,000 บาท
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ป 2561 ป 2562

231,840 0 29.02 %
40,000 0 50 %

40,000 0 50 %

66,240 0 4.35 %

1,442,100 1,374,480 4.35 %

1,820,180 1,374,480

3,092,842.25 2,984,430 6.62 %

84,000 35,000 0 %

184,758 137,000 0 %

427,908 447,900 5.49 %

528,585 545,280 2.92 %

4,155 0 0 %

4,322,248.25 4,149,610

6,142,428.25 5,524,090รวมงบบุคลากร 6,321,597.49 9,311,240 10,068,520

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 14,490 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,696,957.49 6,819,600 7,220,200

คาจางลูกจางประจํา 400,932 726,200 766,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 509,070 568,000 584,600

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 42,677.42 84,000 84,000

เงินประจําตําแหนง 102,677.42 246,000 246,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,627,110.65 5,195,400 5,539,500

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1,490,400 1,490,400 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 2,491,640 2,848,320

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 562,520 725,760
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 180,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

วันที่พิมพ : 10/8/2563  11:49:58

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 -20 %

4,062.5 4,062.5 0 %

0 0 0 %

20,100 34,300 0 %

24,162.5 38,362.5

467,737.5 0 0 %
0 482,246.29 18.64 %

249,933.3 6,073 -33.33 %

1,500 3,200 0 %

0 0 0 %
25,278 22,464 0 %
110,757 114,591 15.38 %

258,238 52,442 -25 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

25,183 13,680 100 %

0 0 -20 %

142,346.03 58,532.34 0 %

1,280,972.83 753,228.63

10,000 20,000

คาพวงมาลัย กระเชาดอกไม และพวงมาลา 1,400

รวมคาใชสอย 1,268,320.77 1,255,000 1,628,000

คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน และ

ผูบริหารทองถ่ิน

0 0 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 37,844.57 120,000 120,000

คาใชจายวันเทศบาล 26,998

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 429,737.7 200,000 150,000

10,000 8,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 100,000 0

10,000 10,000

คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 15,208

คาใชจายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 0 130,000 150,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

คาใชจายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 53,524 40,000 40,000

คาใชจายกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ตามนโยบาย

รัฐบาล

67,127.5

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 590,000 700,000

0 0

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 11,160 45,000 30,000

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 381,277 0 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 49,900 80,000 80,000

รวมคาตอบแทน 53,962.5 188,000 168,000

คาเบ้ียประชุม 4,062.5 5,000 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,000 3,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

0 100,000 80,000

งบดําเนินงาน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

35,263 79,768.1 -27.27 %

0 20,090 -16.67 %

38,481 24,421 50 %

0 57,134 -50 %

3,520 32,800 0 %

104,493.5 95,299 -33.33 %

2,860 2,892 -40 %

32,027.2 20,957.2 0 %

216,644.7 333,361.3

329,799.09 351,912.18 7.5 %

80,195.7 65,292.2 0 %

23,879.33 24,863.59 -25 %

0 1,371 0 %

96,900.3 86,603.2 -16.67 %

530,774.42 530,042.17

2,052,554.45 1,654,994.6

0 0 100 %

0 39,000 0 %

9,490 0 0 %

0 0 100 %คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนสูงบานกระจก 0 0 12,900

คาจัดซื้อเกาอี้อเนกประสงคขาชุบโครเมี่ยม 0 0 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน 0 0 25,800

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 452,031.05 643,000 643,000

รวมงบดําเนินงาน 1,915,006.71 2,561,000 2,792,000

คาบริการไปรษณีย 2,605 3,000 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 88,144 120,000 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 54,436.62 80,000 80,000

คาบริการโทรศัพท 7,931.91 40,000 30,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 298,913.52 400,000 430,000

วัสดุคอมพิวเตอร 30,892.9 30,000 30,000

รวมคาวัสดุ 140,692.39 475,000 353,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 108,209.49 120,000 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,100 5,000 3,000

วัสดุกอสราง 0 100,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 490 30,000 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 60,000 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 20,000 30,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 110,000 80,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 17,000 0 %
8,900 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 8,580 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 6,590 0 %

0 0 100 %คาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ หองประชุมสภา 0 0 15,800

คาจัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 0 0 18,000

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน 0 0 0

คาจัดซื้อเครื่องฉายภาพแบบทึบแสง 0 0 14,900

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล DSLR 0 19,500 0

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย ภายใน

เขตเทศบาลตําบลสามเงา

0 866,000 0

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 0 4,900 0

คาจัดซื้อลําโพงแขวนผนังหองประชุม 0 0 0

คาจัดซื้อลําโพงอเนกประสงค 15 นิ้ว 0 0 10,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อกลอง cctv พรอมติดตั้ง 0 0 339,000

คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 24,000 

บีทียู

0 32,400 64,800

จัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท 3,950 4,800 0

คาจัดซื้อโทรศัพทมือถือ 0 0 0
คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 15,000 

บีทียู

0 0 51,800

คาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค สีขาว 0 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 64,770 -100 %
0 0 100 %

0 0 -100 %

0 7,700 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

18,390 143,640

18,390 143,640

10,000 0 0 %

0 0 0 %

10,000 10,000

10,000 10,000

8,223,372.7 7,332,724.6

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,250,554.2 12,913,640 13,471,820

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอสามเงา โดยที่ทําการปกครอง

อําเภอามเงา ตามโครงการวันสําคัญของชาติ

0 30,000 30,000

เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 3,950 1,011,400 581,300

0 0

รวมงบลงทุน 3,950 1,011,400 581,300

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ

กระดาษขนาด A3

0 0 6,300

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

Network  แบบ ที่ 1  (28 หนา/นาท)ี

0 17,800 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน

ประมวลผล

0 22,000 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet)

0 0 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 44,000 0
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 -40 %

0 0

0 0
0 0

1,211,280 1,283,340 0 %

18,000 18,000 0 %

227,340 238,560 0 %

1,456,620 1,539,900

1,456,620 1,539,900

0 39,300 0 %

0 0 100 %

0 39,300

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000

รวมคาตอบแทน 0 50,000 52,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

0 50,000 50,000

รวมงบบุคลากร 1,378,740 0 0

งบดําเนินงาน

คาจางลูกจางประจํา 216,420 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,378,740 0 0

เงินเดือนพนักงาน 1,144,320 0 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 5,000 3,000

งานบริหารงานคลัง

คาใชจายโครงการประชุมประชาคมเมือง 0

รวมงบดําเนินงาน 0 5,000 3,000

คาใชสอย

รวมคาใชสอย 0 5,000 3,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

5,000 3,000

งบดําเนินงาน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

3,372 0 0 %

0 0 7.69 %

0 0 100 %

11,290 62,996 0 %

0 0 -100 %

2,700 3,040 0 %

17,362 66,036

21,254.3 29,881.9 0 %

0 0 0 %

930 0 0 %

537.64 0 0 %

12,599.3 43,030.66 0 %

35,321.24 72,912.56

2,639 2,253 0 %

2,639 2,253

55,322.24 180,501.56

รวมคาสาธารณูปโภค 3,096 3,000 3,000

รวมงบดําเนินงาน 251,210.95 592,600 489,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 3,096 3,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,072.4 50,000 50,000

รวมคาวัสดุ 209,224.95 84,000 84,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,000 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 2,000 2,000

วัสดุสํานักงาน 163,724.55 30,000 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 16,428 0 0

รวมคาใชสอย 38,890 455,600 350,000

คาวัสดุ

คาใชจายในโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

0 255,600 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,750 20,000 20,000

คาใชจายโครงการสํารวจและปรับปรุงขอมูลภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

0 0 140,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25,740 50,000 50,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 130,000 140,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 11,400 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 100 %

56,500 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

56,500 0

56,500 0

1,568,442.24 1,720,401.56

9,791,814.94 9,053,126.16รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,885,203.15 13,567,340 14,099,720

รวมงบลงทุน 0 56,100 135,900

รวมงานบริหารงานคลัง 1,629,950.95 648,700 624,900

จัดซื้อสแกนเนอร  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ  แบบที่ 1

0 3,200 0

รวมคาครุภัณฑ 0 56,100 135,900

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1

0 44,000 44,000

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

Network  แบบ ที่ 1         

0 8,900 17,800

จัดซื้อรถจักรยานยนต   ขนาด 110  ซีซี  แบบเกียร

ธรรมดา

0 0 44,800

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน 0 0 29,300

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

179,940 190,500 5.3 %

147,540 152,030 -100 %

11,880 7,390 -100 %

339,360 349,920

339,360 349,920

16,800 8,400 0 %

0 0 100 %

16,800 8,400

94,100 0 0 %

0 95,400 37.93 %

0 0 0 %

23,760 67,490 0 %

117,860 162,890

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,075 80,000 80,000

รวมคาใชสอย 268,927 391,000 490,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 17,552 50,000 50,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 207,300 0 0

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 261,000 360,000

รวมคาตอบแทน 0 55,000 60,000

คาใชสอย

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

0 50,000 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 10,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 329,460 210,000 212,700

รวมงบบุคลากร 329,460 210,000 212,700

คาตอบแทนพนักงานจาง 141,870 7,700 0

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 17,550 300 0

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 170,040 202,000 212,700

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

14,610 0 0 %

3,800 9,600 0 %

56,970.81 41,632.07 -15 %

0 0 0 %

0 29,826.25 -66.67 %

3,750 0 0 %

79,130.81 81,058.32

213,790.81 252,348.32

0 50,000 0 %

0 0 -100 %

0 3,590 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําปรับฝอย ปลายปน 2,850 0 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต 29,600 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 0 0 0

คาจัดซื้อเครื่องเปาใบไม 0 0 0

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 9,100 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

รวมงบดําเนินงาน 369,160.72 601,000 680,000

งบลงทุน

วัสดุสนาม 650 2,000 2,000

รวมคาวัสดุ 100,233.72 155,000 130,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 3,000 3,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 11,250 15,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,487.4 30,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,906.32 100,000 85,000

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,940 5,000 5,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 100 %

0 0 0 %
0 53,590

0 53,590

553,150.81 655,858.32

0 8,788.58 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

5,247 2,032 0 %

5,247 10,820.58

5,247 10,820.58รวมงบดําเนินงาน 5,350 114,000 125,000

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 0 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 5,350 114,000 125,000

โครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 0 0 100,000

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 0 99,000 0

โครงการปองกันและควบคุมไฟปา ลดหมอกควนั 0 5,000 5,000

โครงการฝกซอมแผนการปองกันภัย 0 0 10,000

โครงการปองกันและควบคุมไฟปา ลดหมอกควนั 0 0 0

คาใชจายโครงการปองกันและควบคุมไฟปา ลด

หมอกควนั

5,350 0 0

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 36,040 9,100 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 734,660.72 820,100 914,700

เดรื่องพิมพ 3,590 0 0
รวมคาครุภัณฑ 36,040 9,100 22,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1

0 0 22,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 0 %

0 0

0 0

5,247 10,820.58

558,397.81 666,678.9รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 740,010.72 964,100 1,069,700

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,350 144,000 155,000

อุดหนุนที่ทําการอําเภอสามเงาโครงการปองกันและ

ควบคุมไฟปา ลดหมอกควัน

0 30,000 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

1,334,340 1,416,780 9.49 %

0 0 0 %

649,000 670,050 4.29 %

6,860 810 0 %

1,990,200 2,087,640

1,990,200 2,087,640

198,850 0 0 %

0 193,500 94.81 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

21,360 57,504 -77.9 %คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 70,540 90,500 20,000

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

352,640 0 0

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด. 0 39,550 0

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

 คาใชจายพัฒนาศักยภาพของครูผูดูแลเด็กและผูดูแล

เด็ก

1,170 0 0

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 231,000 450,000

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 406,300 0 0

รวมงบบุคลากร 1,900,620 2,559,500 2,762,000

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 12,780 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,900,620 2,559,500 2,762,000

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 626,160 700,000 730,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,261,680 1,817,500 1,990,000

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 33.33 %

0 372,480 100 %

102,000 0 -100 %

279,600 0 -100 %

4,571 26,260 -33.33 %

606,381 649,744

19,320 14,255 0 %

0 0 0 %

2,172 0 100 %

0 0 100 %

10,082.12 1,970 0 %

31,574.12 16,225

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

637,955.12 665,969

รวมคาสาธารณูปโภค 79,424.87 0 0

รวมงบดําเนินงาน 926,512.47 900,050 1,035,550

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 26,694.03 0 0

คาบริการโทรศัพท 9,809.76 0 0

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 42,921.08 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร 7,383 10,000 10,000

รวมคาวัสดุ 7,383 50,000 65,000

วัสดุกอสราง 0 0 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 20,000 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 20,000 20,000

รวมคาใชสอย 839,704.6 850,050 970,550

คาวัสดุ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 0 318,500 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,054.6 30,000 20,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 0 0 435,550

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 0 110,500 0

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 0 30,000 40,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

37,800 0 0 %

0 21,590 -100 %

0 0 100 %

0 7,500 0 %

37,800 29,090

37,800 29,090

2,665,955.12 2,782,699รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,827,132.47 3,476,550 3,956,520

รวมคาครุภัณฑ 0 17,000 158,970

รวมงบลงทุน 0 17,000 158,970

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 15,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ขาวดํา 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 17,000 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ 0 0 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน พรอมติดตั้ง

  

0 0 129,600

คาจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท 0 0 2,970

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน 0 0 11,400

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

16,846 21,480 0 %

16,846 21,480

539,616.06 528,174.34 0 %

539,616.06 528,174.34

556,462.06 549,654.34

1,283,640 0 0 %

0 1,342,160 0 %

0 0 20.83 %

1,283,640 1,342,160

1,283,640 1,342,160

1,840,102.06 1,891,814.34

4,506,057.18 4,674,513.34

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,773,551.66 2,305,000 2,605,000

รวมแผนงานการศึกษา 4,600,684.13 5,781,550 6,561,520

รวมเงินอุดหนุน 1,245,000 1,440,000 1,740,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,245,000 1,440,000 1,740,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก

ประถมศึกษา

0 1,440,000 1,740,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,245,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 528,551.66 865,000 865,000

งบเงินอุดหนุน

คาอาหารเสริม (นม) 523,871.66 820,000 820,000

รวมคาวัสดุ 523,871.66 820,000 820,000

รวมคาใชสอย 0 45,000 45,000

คาวัสดุ

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

กิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติ 0 45,000 45,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

710,580 747,300 17.07 %

18,000 18,000 0 %

728,580 765,300

728,580 765,300

0 0 60 %

0 0 5 %

0 3,000 66.67 %

0 3,000

169,132 0 0 %

0 115,078 14.62 %

0 0 100 %

0 4,425 100 %

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายโครงการปองกันแกไขปญหาเอดสและ

เพศสัมพันธแกเยาวชน

0 10,000 20,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 260,000 298,000

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 2,000

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 115,528 0 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 6,000 10,000

รวมคาตอบแทน 0 121,000 172,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

0 75,000 120,000

คาเชาบาน 0 40,000 42,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 483,600 927,460 1,075,500

รวมงบบุคลากร 483,600 927,460 1,075,500

เงินเดือนพนักงาน 465,600 867,460 1,015,500

เงินประจําตําแหนง 18,000 60,000 60,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 0 %

0 39,580 -100 %

600 4,140 -66.67 %

0 0 100 %

29,497.2 0 0 %

300 29,600 -100 %

0 0 100 %

4,650 10,500 -40 %

204,179.2 203,323

6,595 6,194 0 %

0 0 620 %

0 0 100 %

0 10,185 -66.67 %

0 0 100 %

0 390 100 %

6,595 16,769รวมคาวัสดุ 7,575 80,000 96,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 480 5,000 10,000

วัสดุกอสราง 0 0 15,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,105 60,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 0 10,000 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 4,990 5,000 36,000

รวมคาใชสอย 163,453 453,000 460,000

คาวัสดุ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา

0 0 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,400 50,000 30,000

โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกและ

โรคติดตอนําโดยแมลง

0 0 0

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 0 63,000 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2,000 30,000 10,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและ

โรคติดตอ

0 0 40,000

คาใชจายโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก

และโรคติดตอที่นํามาโดยแมลง

43,525 0 0

คาใชจายโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก

และโรคติดตอนําโดยแมลง

0 40,000 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

210,774.2 223,092

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 8,580 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

จัดซื้อ จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 0 15,300 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 27,700 0

เครื่องเสียง 9,500 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาใชจายในการจัดซื้อ ลําโพงแขวนผนัง 0 0 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนละอองฝอย 78,000 0 0

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา 0 0 7,500

จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค สีขาว 0 18,500 0

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน 0 0 12,200

คาจัดซื้อเกาอี้บุนวม 95,000 0 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 180,459.55 654,500 728,500

งบลงทุน

คาบริการไปรษณีย 0 500 500

รวมคาสาธารณูปโภค 9,431.55 500 500

คาไฟฟา 4,061.43 0 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,370.12 0 0

คาสาธารณูปโภค
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 100 %

0 0 100 %

19,300 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 21,590 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

19,300 30,170

19,300 30,170

0 200,000 0 %

0 200,000

0 200,000

958,654.2 1,218,562

958,654.2 1,218,562รวมแผนงานสาธารณสุข 913,859.55 1,843,460 2,071,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 913,859.55 1,843,460 2,071,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 200,000 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน 249,800 61,500 67,000

งบเงินอุดหนุน

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

0 0 8,900

รวมคาครุภัณฑ 249,800 61,500 67,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

0 0 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล

0 0 22,000

ปมน้ํา 1,850 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ผามาน 65,450 0 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน 0 0 10,900

คาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ 0 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตมน้ําไฟฟา 0 0 5,500
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

40,000 0 0 %

0 20,000 0 %

0 0 0 %

40,000 20,000

40,000 20,000

40,000 20,000

40,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 40,000 20,000 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 40,000 20,000 20,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0 0 0

อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอสามเงา ตามการดําเนินงาน

กิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอสามเงา

0 20,000 20,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 40,000 0 0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบเงินอุดหนุน

แผนงานสังคมสงเคราะห
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

542,880 607,800 26.13 %

38,500 42,000 0 %

551,040 585,360 4.76 %

0 0 0 %

288,640 185,006.45 -29.28 %

27,860 4,387.1 -100 %

1,448,920 1,424,553.55

1,448,920 1,424,553.55

33,000 41,500 0 %

34,150 16,700 0 %

67,150 58,200รวมคาตอบแทน 20,250 82,000 82,000

คาเชาบาน 0 42,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,250 40,000 40,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,205,393.5 2,469,100 2,675,640

รวมงบบุคลากร 1,205,393.5 2,469,100 2,675,640

คาตอบแทนพนักงานจาง 278,130 487,300 344,640

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 33,810 20,000 0

คาจางลูกจางประจํา 510,350 620,000 649,500

เงินเพ่ิมตาง ๆของลูกจางประจํา 10,300 0 0

เงินเดือนพนักงาน 372,803.5 1,299,800 1,639,500

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

974,656 0 0 %

0 923,600 -6.25 %

2,000 600 -40 %

976,656 924,200

18,735 13,780 0 %

0 0 100 %

13,800 95,660 -25 %

161,149.71 118,416.2 0 %

14,058 16,253.3 0 %

0 1,000 0 %

207,742.71 245,109.5

0 0 0 %

0 0

1,251,548.71 1,227,509.5รวมงบดําเนินงาน 1,220,249.94 2,013,000 1,888,000

คาไฟฟา 710.97 0 0

รวมคาสาธารณูปโภค 710.97 0 0

รวมคาวัสดุ 189,396.42 281,000 276,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร 9,533 20,000 20,000

วัสดุอื่น 0 1,000 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,000 80,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 161,863.42 150,000 150,000

วัสดุสํานักงาน 0 30,000 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 15,000

รวมคาใชสอย 1,009,892.55 1,650,000 1,530,000

คาวัสดุ

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 28,420 50,000 30,000

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 981,472.55 0 0

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 1,600,000 1,500,000

คาใชสอย
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 0 30,000 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ 

LED ขาวดํา

0 9,000 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2

0 0 30,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับงาน

ประมวลผล

0 22,000 0

คาจัดซื้อสวานไฟฟา 0 6,000 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อสวานกระแทก 0 0 2,770

คาจัดซื้อสวานเจาะกระแทก 0 10,000 0

คาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 0 0 20,700

คาจัดซื้อตูเชื่อมเหล็กพรอมสาย 0 0 4,955

คาจัดซื้อเครื่องเจียร  ขนาด  7 นิ้ว 0 6,300 0
คาจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร 0 0 7,610

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเจียร 0 0 4,300

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกสูง 2 ชั้น 0 6,800 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร บานเลื่อนสูงชนิดกระจก 0 12,900 0

คาจัดซื้อเกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 0 12,200 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนสูงบานกระจก 0 0 25,800

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 -100 %

0 0 100 %

28,570 0 0 %

28,570 0

28,570 0

2,729,038.71 2,652,063.05

73,240 70,470 0 %

73,240 70,470

144,756 178,085 -33.33 %

194,625 245,080.5 0 %

339,381 423,165.5

0 0 -50 %

0 0

412,621 493,635.5รวมงบดําเนินงาน 350,086 451,000 400,500

คาบริการไปรษณีย 0 1,000 500

รวมคาสาธารณูปโภค 0 1,000 500

รวมคาวัสดุ 303,636 350,000 300,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 84,408 150,000 100,000

วัสดุกอสราง 219,228 200,000 200,000

รวมคาใชสอย 46,450 100,000 100,000

คาวัสดุ

คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 46,450 100,000 100,000

งานไฟฟาถนน

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 28,950 121,500 105,035

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,454,593.44 4,603,600 4,668,675

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 28,950 0 0

รวมคาครุภัณฑ 28,950 121,500 105,035

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษ 

ขนาด A3

0 6,300 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

0 0 8,900
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 82,000 0 %

0 82,000

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู

 5 (ริมแมน้ําปง) พรอมซอมแซมระบบระบายน้ํา

0 0 347,000

บูรณะถนน คสล.ทางเขาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

(ถนนดานขางโรงเรียนอนุบาลบานทาปุย)

0 295,000 0

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย

 4 หมู 3

0 0 846,000

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย

 5 หมู 3

0 0 620,000

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย

 2 หมู 4

0 0 205,000

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย

 3 หมู 4

0 0 245,000

กอสรางโรงอาหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

สามเงา

0 683,000 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
0 0

0 82,000

0 0 0 %

0 46,927.5 0 %

0 46,927.5

0 46,927.5

412,621 622,563

41,974 43,443 0 %

3,043 3,580 50 %

45,017 47,023

45,017 47,023

รวมคาวัสดุ 232,096.4 80,000 85,000

รวมงบดําเนินงาน 232,096.4 80,000 85,000

วัสดุการเกษตร 226,537.4 70,000 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,559 10,000 15,000

งบดําเนินงาน

คาวัสดุ

รวมงานไฟฟาถนน 357,585.88 3,808,000 2,663,500

งานสวนสาธารณะ

รวมเงินอุดหนุน 7,499.88 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 7,499.88 0 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 7,499.88 0 0

อุดหนุนการไฟฟาภูมิภาค 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 3,357,000 2,263,000

รวมงบลงทุน 0 3,357,000 2,263,000

วางทอระบายน้ํา คสล.หลังอาคารหองประชุม 0 240,000 0

วางทอระบายน้ําคลองหวยหวาย หมู 5 0 680,000 0

บูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ํา) 0 977,000 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล

ซอย 7 โดยขยายผิวจราจรเพ่ิม

0 482,000 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 21,000 0 %

0 28,500 0 %

0 0 0 %

33,000 0 0 %

33,000 49,500

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0

33,000 49,500

78,017 96,523รวมงานสวนสาธารณะ 260,596.4 830,000 85,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 750,000 0

รวมงบลงทุน 28,500 750,000 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารศูนยดูแล

ผูสูงอายุเทศบาลตําบลสามเงา

0 250,000 0

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0 500,000 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

เลื่อยโซยนต 0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 28,500 0 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 28,500 0 0

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 0

ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 

21.000 บาท

0 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 0 %

288,640 297,840 0 %

27,860 22,260 0 %

316,500 320,100

316,500 320,100

554,600 0 0 %

0 572,100 0 %

0 0 100 %

0 4,075 -100 %

7,460 135,100 0 %

562,060 711,275

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 48,255 150,000 150,000

รวมคาใชสอย 562,655 980,000 980,000

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 0 0 30,000

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 0 30,000 0

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0 800,000 800,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 514,400 0 0

รวมงบบุคลากร 486,900 0 0

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 33,810 0 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 486,900 0 0

คาจางลูกจางประจํา 174,960 0 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 278,130 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 0 %

11,145 0 33.33 %

139,385.25 142,933.6 -20 %

13,410 7,620 0 %

163,940.25 150,553.6

726,000.25 861,828.6

1,042,500.25 1,181,928.6

4,262,176.96 4,553,077.65รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,324,248.82 10,421,600 8,578,675

รวมงบดําเนินงาน 764,573.1 1,180,000 1,160,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,251,473.1 1,180,000 1,160,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 22,504 20,000 20,000

รวมคาวัสดุ 201,918.1 200,000 180,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 27,330 30,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 141,284.1 150,000 120,000

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 10,800 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 0 %

0 20,000 0 %

255,057 289,000 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

11,250 0 0 %

88,690 98,400 -7.69 %

19,790 18,440 0 %
0 0 -100 %

374,787 425,840

374,787 425,840รวมงบดําเนินงาน 238,882 540,000 530,000

โครงการอบรมใหความรูแกเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด 0 10,000 0

รวมคาใชสอย 238,882 540,000 530,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเด็กและ

เยาวชน

0 130,000 120,000

โครงการอบรมสิทธคินพิการ 0 20,000 20,000

โครงการฝกอบรม ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายสิทธิ

และหนาที่ของสตรี

0 20,000 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 0 0 0

คาใชจายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศน

ศึกษาดูงานของชุมชน

216,232 300,000 300,000

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน 0 10,000 20,000

คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ 22,650 30,000 30,000

คาใชจายโครงการสนับสนุนเรียนรูตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

0 20,000 20,000

คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

20,000 0 0 %

0 20,000 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

20,000 20,000

20,000 20,000

394,787 445,840

394,787 445,840รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 238,882 570,000 560,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 238,882 570,000 560,000

อุดหนุนที่ทําการอําเภอสามเงาตามโครงการรวม

แกปญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันตอตานยาเสพ

ติดโลก อําเภอสามเงา ประจําป 2563

0 30,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

 เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0

อุดหนุนที่ทําการอําเภอสามเงาโครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคมและ

ภารกิจดานความมั่นคงของภาครัฐรวมกับประชาชน

 ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 30,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

112,480 0 0 %

0 106,898 48.51 %

11,530 16,410 0 %

0 0 -50 %

0 0 0 %

0 0 0 %
124,010 123,308

124,010 123,308รวมงบดําเนินงาน 110,684 206,000 250,000

คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาเดือนหา 97,154 85,000 85,000
รวมคาใชสอย 110,684 206,000 250,000

กิจกรรมโครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬากับ

หนวยงานอ่ืน

0 10,000 5,000

คาใชจายโคงการพัฒนาทักษะกีฬาเพ่ือเด็กและ

เยาวขน

13,530 0 0

กิจกรรมโครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 0 101,000 150,000

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเพือเด็กและ

เยาวชน

0 10,000 10,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

กิจกรรมโครงการจัดแขงขันกีฬาชุมฃนสัมพันธ 0 0 0

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 6,000
งานกีฬาและนันทนาการ

รวมคาใชสอย 0 0 6,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 6,000

คาใชสอย

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 6,000

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 0 %

0 0

0 0

124,010 123,308

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 20 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 18,637 0 %

2,530 0 0 %

โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีหลอเทียนและ

แหเทียนพรรษา

0 35,000 35,000

สงเสริมและอนุรักษประเพณีลอยกระทง 0 0 0

โครงการสงเสริมและอนุรักษประพณีสงกรานต 0 50,000 50,000

โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีสักการะพระ

บรมธาตุลอย

0 80,000 80,000

คาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีสักการะ

พระบรมธาตุลอย

116,657.7 0 0

โครงการสงเสริมและอนุรักษประพณีลอยกระทง 0 50,000 60,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา 20,000 0 0

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 125,684 206,000 250,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 15,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 0 %

2,475 40,000 0 %

0 54,376 0 %

5,005 113,013

5,005 113,013

0 0 0 %

0 0

0 0

5,005 113,013

129,015 236,321

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 427,177.7 215,000 225,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 552,861.7 421,000 481,000

รวมเงินอุดหนุน 236,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 236,000 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 236,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 191,177.7 215,000 225,000

งบเงินอุดหนุน

สงเสริมและอนุรักษประเพณีสักการะพระบรมธาตุ 0 0 0

รวมคาใชสอย 191,177.7 215,000 225,000

สงเสริมและอนุรักษประเพณีวันเขาพรรษา 20,539 0 0

สงเสริมและอนุรักษประเพณีสงกรานต 33,981 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 499,900 0 %

0 200,000 0 %

0 974,450 0 %

161,600 0 0 %

170,700 0 0 %

332,300 1,674,350

332,300 1,674,350

332,300 1,674,350

332,300 1,674,350

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 0 0 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0

โครงการกอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 

หมู 4

0 0 0

โครงการกอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 หมู

 4

0 0 0

คาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ทางเขาอาคารผูสูงอายุเทศบาลตําบลสามเงา)

0 0 0

คาใชจายโครงการบูรณะถนนสุขาภิบายสาย 1 (ริมน้ํา) 0 0 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

 คาใชจายโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอย 7  โดยการขยายผิวจราจรเพ่ิม

0 0 0

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

90,589 84,776 -26.5 %

0 3,872 0 %

0 0 100 %
7,195,600 7,638,900 5.49 %

1,863,200 2,091,200 11.72 %

70,500 69,500 0 %

66,288 0 -10.89 %

190,814 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 42,731.11 2.52 %

0 120,000 -8.33 %

เพ่ือจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

0 41,903 42,958

สมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 0 120,000 110,000

คาใชจายเก่ียวกับกิจการจราจร 0 30,000 0

เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน 0 5,000 5,000

สํารองจาย 2,180 112,508 105,949

รายจายตามขอผูกพัน 167,693.83 0 0

เบ้ียยงัชีพคนพิการ 1,872,000 2,784,000 3,110,400

เบ้ียยงัชีพผูปวยเอดส 71,000 72,000 72,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 40,000
เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ 6,959,200 8,222,400 8,673,600

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 89,962 102,037 75,000

เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน 0 0 0

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก

0 0 0 %

464,780 450,612 -1.08 %

5,268 5,268 -3.64 %

9,947,039 10,506,859.11

9,947,039 10,506,859.11

30,920,242.09 33,049,328.16

12,709,925

รวมทุกแผนงาน 30,915,265.9 45,559,200 46,151,540

รวมแผนงานงบกลาง 9,619,515.83

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 5,268 5,500 5,300

11,970,150

รวมงบกลาง 9,619,515.83 11,970,150 12,709,925

เงินชวยพิเศษ 0 5,000 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.)

452,212 469,802 464,718
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

วันที่พิมพ : 10/8/2563  14:36:30

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาํบลสามเงา
อําเภอสามเงา   จังหวัดตาก

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 46,151,540 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนนุท่ัวไป แยกเปน

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,848,320 บาท

13,471,820
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

      - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 6,000 บาท  

รวม 12 เดือน

     - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 4,500 บาท 

ตอคน รวม 12 เดือน      

      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืนเงินคาตอบแทนและ

ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน(ถามี) 

บาท

10,068,520 บาท

บาท725,760เงินเดอืนนายก/รองนายก

 - เงินเดอืนนายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 28,800 บาท รวม 12 เดือน 

 - เงินเดอืนรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 15,840 บาท ตอคน รวม 12 เดือน   

         เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืนเงินคาตอบแทนและ

ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน(ถามี) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

180,000 บาทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

    - เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 6,000 บาท  

รวม 12 เดือน   

   - เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 4,500 บาท ตอคน  

รวม 12 เดือน 

      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืนเงินคาตอบแทนและ

ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557  

และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน(ถามี)

207,360 บาทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

    - คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  เดือนละ 10,080  บาท  

รวม 12 เดือน   

    - คาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  เดือนละ 7,200  บาท  

รวม 12 เดือน  

    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืนเงินคาตอบแทนและ

ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) 

พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน(ถามี)
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

1,555,200 บาทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

    - คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล 1 คน เดือนละ 15,840 บาท 

รวม 12 เดือน 

   - คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล 1 คน เดือนละ 12,960  บาท 

รวม 12 เดือน 

   - คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเ  ทศบาล  10 คน เดือนละ 10,080 บาท ตอคน 

รวม 12 เดือน 

   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืนเงินคาตอบแทนและประโยชน

ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติม

จนถึงปจจุบัน(ถามี) 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 7,220,200 บาท

5,539,500 บาทเงินเดอืนพนักงาน

84,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงนิเดือนพนักงานพรอมปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล ดังนี้

           1. สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 9 ตําแหนง 9 อัตรา เปนเงิน 3,649,000 บาท 

รวม 12 เดือน

           2. กองคลัง จํานวน 5 ตําแหนง 5 อัตรา เปนเงิน 1,890,500 บาท 

รวม 12 เดือน

           ตามตําแหนงและอัตราที่ กท. กําหนด 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน

     - เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มพิเศษของผูดํารงตําแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน 

(ปลัดเทศบาล)  รวม 12 เดือน 

       ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ

การใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินคาตอบแทน นอกเหนือจากเงนิเดือน ลงวันที่ 22 

เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 

กุมภาพันธ 2548
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

246,000 บาทเงินประจําตําแหนง

766,100 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษของผูดํารงตาํแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน , 

นักบริหารงานทั่วไป และนักบริหารงานคลัง ดังนี้ 

      1. สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา เปนเงิน 186,000 บาท 

รวม 12 เดือน

      2. กองคลัง จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา  เปนเงิน 60,000 บาท รวม 12 เดือน

      ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงนิเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2559

คาจางลูกจางประจํา

584,600 บาท

       เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา ดังนี้

       1. สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา  เปนเงิน 497,100 บาท 

รวม 12 เดือน

       2. กองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา เปนเงิน 269,000 บาท รวม 12 เดือน

       ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาล ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 

มีนาคม 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

3 ตําแหนง  จํานวน 3 อัตรา  รวม 12 เดือน

      ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาล ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) 

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

2,792,000 บาทงบดําเนินงาน

คาตอบแทน 168,000 บาท

80,000 บาทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการเลือกตั้งผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ของเทศบาล และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เทศบาลไดตั้งข้ึน

ตามระเบียบ กฏหมายที่กําหนด 

      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 , และหนังสือกระทรวงการคลัง 

ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก

จายเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน(ถามี) 

คาเบี้ยประชุม

3,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสําหรับผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ

ประจําสภาเทศบาล และคณะกรรมการอื่นๆที่เทศบาลไดตั้งข้ึน และมาปฏิบัติหนาที่ตาม

หลักเกณฑ โดยเบิกจายตามอัตราขอบังคบัที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

        เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดอืนเงินคาตอบแทนและ

ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 และ

หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน(ถามี) 

   
คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ

      เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 

ใหแกพนักงานและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

      เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงนิตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  และหนังสือสั่ง

การ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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จํานวน

รวม

จํานวน

80,000 บาทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาใชสอย 1,628,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของผูบริหาร พนักงานเทศบาลและ

ลูกจางประจําที่มสีิทธิเบิกไดตามประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

ตามระเบียบที่กําหนด        

    เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดงันี้

    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559

เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาบุตร

    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาของบุตร

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 

เรื่องแนวทางปฏิบัติเกียวกับสวัสดิการผูบริหารทองถ่ิน

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

700,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาจางทํา

แผนพับ คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาทําวารสารตาง ๆ คาธรรมเนียม 

คาประกันภัยรถ คาใชจายในการดาํเนินคดีตามคาํพิพากษา คาจางเหมาบริการ 

คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศพัท   ฯลฯ   

     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)
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จํานวน 30,000 บาทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

     1 คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเงิน 

20,000 บาท

       เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมสภาทองถ่ิน และการประชุมตางๆที่เทศบาลได

จัดข้ึน หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกที่เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือกรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจราชการ และใหหมายรวมถึง คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเก่ียวมื้ออาหาร  คาเชาหองประชุม 

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน เปนตน

      2  คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เปนเงิน 10,000 บาท 

      เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมยอย ตางๆ ที่เก่ียวของกับการเฉลิมพระเกียรติ 

เปนคาวัสดุ  จัดตกแตงเวที สถานที่  ดอกไมธูปเทียน พานพุม  การบันทึกภาพ   

คาของขวัญ ของรางวัล  คาวัสด ุในจัดกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดพ้ืนที่ คาวัสดุใน

การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมถึงคาใชจายในการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

เพื่อมารวมงาน และคาใชจายอื่น ฯ ที่จําเปนสําหรับงานนี้ 

             เปนไปตามระเบียบ/คําสั่งดังนี้

      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559   

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

        อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการบริหารบานเมอืง

ที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป หนา 92 ลําดับที ่8 
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จํานวน

จํานวน

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ตามนโยบายรัฐบาล 10,000 บาท

 เพื่อเปนคาใชจายในกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล  เปนคาวัสดุ 

จัดตกแตงเวที สถานที่  ดอกไมธูปเทียน พานพุม  การบันทึกภาพ   คาของขวัญ 

ของรางวัล  คาเทียน คาวัสดุในจัดกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดพื้นที่ คาวัสดุในการ

ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมถึงคาใชจายในการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อ

มารวมงาน และคาใชจายอื่น ฯ ที่จําเปนสําหรับงานนี้ 

      เปนไปตามระเบียบ/คําสั่งดังนี้

      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

         อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป  หนา 94   ลําดับ 8        

  
คาใชจายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 40,000 บาท

 เพื่อเปนคาตอบแทนบุคลากรขององคกร หนวยงาน บุคคล ที่เทศบาลขอความ

อนุเคราะห คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุในการจัดนิทรรศการของเทศบาล 

คาเชาเตน็ท คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายที่จําเปน ในการออกบริการประชาชน 

รวมกับหนวยงานอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ในการชําระภาษี 

การอบรมวิชาชีพระยะสั้น การฉีดวัคซนีสุนัข แมว การตรวจสุขภาพประชาชน 

การรับเรื่องราวรองทุกข 

     เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

       อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หนา 10 ลําดับ 4  
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จํานวน

จํานวน

คาใชจายโครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพบุคลากร 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมและทัศนศกึษาดูงานนอกสถานที่ ของผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบที่

เก่ียวของ ในการเพิมศักยภาพการพัฒนาใหไดเรียนรู ศึกษาการพัฒนาขององคกร

ทองถ่ินอื่นๆ เปนคาใชจาย ในพิธีเปด วัสดุอุปกรณในการอบรม คาอาหาร น้ําดื่ม  คาจาง

เหมารถบริการทัศนศึกษา คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจาย

อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับงานนี้

      เปนไปตามระเบียบ/คําสั่งดังนี้

      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การ ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ินพ.ศ.2557   

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562    

      และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  

      อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป  หนา 10  ลําดับ 1

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง  คาลงทะเบียน คา

พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเชาที่พัก  คาทางดวน และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดนิทาง

ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ลูกจาง ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  ที่มิสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 

       เปนไปเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   และหนังสือสั่ง

การ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)   
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จํานวน

จํานวน

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งของเทศบาล  ตามที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณี

คณะกรรมการ เลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) ตามความเหมาะสม 

    เปนไปตามระเบียบ/คําสั่งดังนี้

    1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เรื่องการซักซอม

แนวทางปฏิบัตกิารตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถ่ิน

    2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

    3. หนังสือที่ ลต.0014/2268 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564  เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 

    และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน 400,000 บาท

คาใชจายวันเทศบาล 20,000 บาท

 เพื่อเปนคาใชจายในวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน ของทุกป เชน คาตกแตงสถานที่ 

การจัดแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาล คาเครื่องดื่ม อาหาร คาใชจายทางพิธีกรรมทาง

ศาสนา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   

   เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

         อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนา 10  

ลําดับ 2       
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จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

คาพวงมาลัย กระเชาดอกไม และพวงมาลา 8,000 บาท

 เพื่อจายเปนคา พวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย

ผูประกอบคุณงามความดีแกประเทศชาติ คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ

            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 

กลอง cctv  และทรัพยสินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานได

ตามปกต ิ 

       เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

คาวัสดุ 353,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช  ตาง ๆ เชน  กระดาษ   ธงชาติ   สมุดประวัติ

ขาราชการ เกาอี้พลาสติก สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ   หมึกเครื่องปริ้นเตอร

แบบน้ํา ของใชในการบรรจุหีบหอ  และวัสดอุื่น ๆ  

 เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000 บาท

 เพื่อจายคาจัดซื้อ แบตเตอรีกลอง CCTV ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน

สายสัญญาณกลอง CCTV สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ลําโพง และวัสดอุื่นๆ

  เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 บาท

 เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชตางๆ เชน ถังขยะ ไมกวาด น้ํายาลางจาน ผงซักฟอก ผา

ปูโตะ  และวัสดอุื่นๆ 

 เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุกอสราง 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  ปูนซเีมนต อิฐ หรือซีเมนตบล็อก หิน 

ทราย      อางลางมือ  ไมตางๆ  สี แปรงทาสี และวัสดอุื่นๆ 

    เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 บาท

 เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งใชกับยานพาหนะของเทศบาล  เชน  

แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล  น้ํามันเบรก   และวัสดอุุปกรณอื่น ๆ  

  เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะของเทศบาล และที่

เทศบาลรองขอใหมาชวยปฏิบัติงาน  เชน  น้ํามันดีเซล    น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในฯลฯ   

    เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและ

สี ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด ขยาย และวัสดอุื่น ๆ  

   เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 



70

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล    แปนพิมพ  

เมาส  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสและวัสดุอื่นๆ  

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

คาสาธารณูปโภค 643,000 บาท

คาไฟฟา 430,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของอาคารสํานักงานเทศบาลทุกกอง  และคาไฟฟาในที่

สาธารณะที่เทศบาลตองชําระ 

       เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารของเทศบาล 

อาคารสิ่งปลูกสรางตางๆรวมถึงทรัพยสินตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล 

หรือที่เทศบาลใหการสนับสนุน คาน้ําประปาในที่สาธารณะ ที่เทศบาลตองชําระ 

       เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

คาบริการโทรศพัท 30,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาโทรศพัทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ

ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ เชนคาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย

โทรศพัท คาบํารุงรักษาสาย และอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ 

 เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

คาบริการไปรษณีย 3,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 

        เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสารอื่นๆ และใหหมาย

รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ 

   เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

งบลงทุน 581,300 บาท

คาครุภัณฑ 581,300 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัตงิาน 25,800 บาท

       เพื่อเปนคาจัดซ้ือเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัตงิาน

               1.) เกาอี้ทํางานผูบริหาร สําหรับรองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตัว 

ราคาตัวละ 8,700 บาท เปนเงิน 8,700 บาท

                   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                        - มีขนาดไมนอยกวา 680(กวาง) x 790(หนา,ลึก) x 1165-1225

(สูง)มม.

                        - เปนแบบพนักพิงสูง มีที่ทาวแขน

                        - ขาเกาอี้เปนแบบ Aluminium Alloy

                 2.) เกาอี้ทํางาน สําหรับเจาหนาที่ จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 5,700 บาท 

เปนเงิน 17,100 บาท

                   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                        - มีขนาดไมนอยกวา 680(กวาง) x 705(หนา,ลึก) x 980(สูง)มม.

                        - มีที่ทาวแขน

                        - หนังเกาอี้ PU

                    ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)  
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จํานวน

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลวเพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา

               7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

                  (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดง

ไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

               8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

                   (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

                    (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

                        ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท

                        ขนาดไมต่ํากวํ่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท

                         เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน ธันวาคม 2562

 อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ 

แผนงานบริหารทั่วไป  หนา 111  ลําดับที ่6

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  

ขนาด 15,000 บีทียู

51,800 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน  ขนาด 15,000 บีทียู ราคา 25,900 บาท จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 25,900 

บาท เปนเงิน 51,800 บาท (สําหรับติดตั้งท่ีหองประชุมเทศบาลตําบลสามเงา 

ชั้น 2 และหองทํางานของสํานักปลัด)

              คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

              1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 15,000 บีทียู

              2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

              3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน

                 40,000 บีทียู ตองไดรบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

                 และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

              4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง

ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยีวกัน

              5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

              6) การซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)

                 



73

จํานวนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาด 24,000 บีทียู

64,800 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน    ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 ตัวๆ  32,400 บาท 

เปนเงิน  64,800 บาท (ติดตั้งที่หองประชุมสภาเทศบาล)

              คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

              1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู

              2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

              3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน

40,000 บีทียู ตองไดรบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5

              4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ

เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยีวกัน

              5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

              6) การซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)

               
  นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลวเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน

                 ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม

ฤดูกาล (SEER) สูงกวา

           7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

                  (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัวทอทองแดงไป

กลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

          8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

                   (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

                    (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

                        ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท

                        ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท

                        เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน ธันวาคม 2562 

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ 

แผนงานบริหารทั่วไป  หนา 111 ลําดับที ่6
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จํานวน

จํานวน 339,000 บาทคาจัดซื้อกลอง cctv พรอมติดตั้ง

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนสูงบานกระจก 12,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนสูงบานกระจก จํานวน 1 ตู  

ราคาตูละ 12,900 บาท เปนเงิน 12,900 บาท

                มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                1. ) มีขนาดไมนอยกวา 916(กวาง) x 458(หนา,ลึก) x 1830(สูง)มม.

                2. ) เปนตูบานเลื่อนสูงชนิดกระจก 

                    ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)  อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารทั่วไป  หนา 112 ลําดับที ่22

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

     เพื่อเปนคาจัดซื้อกลอง cctv พรอมติดตั้ง จํานวน 7 จุด เปนเงิน 339,000 บาท

ประกอบดวย

              1 ) กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้ง

ภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 7 ชุด

                    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                   - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 

หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel

                   - ม ีframe rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาท ี(frame per second)

                   - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 

(ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคนืโดยอัตโนมัติ

                   - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพสี 

(Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)

                   - มีขนาดตวัรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว

                   - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอย

กวา 4.5 มิลลิเมตร
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จํานวนคาจัดซื้อลําโพงอเนกประสงค 15 นิ้ว 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลําโพงอเนกประสงค 15 นิ้ว จํานวน 1 ตัว 

ราคาตัวละ 10,000 บาท  เปนเงิน 10,000 บาท

              คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

              1 ) มีกําลับขับสูงสุด 450w

              2 ) มีชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 ได

              3 ) มีไมคลอยแบบมือถือให 2 ตัว ยานความ VHF

              4 ) เพาเวอรซัพพลาย 220-240 Vac

              5 ) แบตเตอรี่ในตัว (ชารจไฟบานปกติ)

              6 ) มีชองตอไมโครโฟนมีสาย และ Line input

                   ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562) 

                   - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได

                   - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก 

(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได

                   - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง

            2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 

16 ชอง จํานวน 1 เครื่อง

             3. หนวยจัดเก็บขอมูล HDD ขนาด 4 TB  จํานวน 4 กอน

             4. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 SWITCH) ขนาด 16 ชอง 

จํานวน 1 เครื่อง

             5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 SWITCH) ขนาด 8 ชอง จํานวน 

2 เครื่อง

             6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2KVA จํานวน 1 เครื่อง

             7. สายสัญญาณ CAT 6 (305เมตร/มวน)   จํานวน 2 มวน

             8. อุปกรณปองกันการกระโชกสัญญาณ จํานวน 7 ตัว

             9. มีการรับประกันอุปกรณ ไมต่ํากวา 1 ปเปนไปตามเกณฑเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562   

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารทั่วไป  

หนา 111 ลําดับท่ี 8
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จํานวน

จํานวน

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อเครื่องฉายภาพแบบทึบแสง 14,900 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพแบบทึบแสง จํานวน 1 เครื่องๆละ 14,900 บาท 

เปนเงิน 14,900 บาท

                 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                1.) หัวกลองคณุภาพสูงถายทอดความละเอียดไดสูงถึง 5,000,000 

Pixels  พรอมปุมปรับความละเอียดในการแสดงภาพไดระดับสูงสุดถึง 1080P

                2.) มีแขนไฟสองสวาง 2 ขาง ชนิด LED

                3.) ขนาดแทนวางเอกสาร ขนาดใหญกวา 10"x10" และ สามารถนําเสนอ

เอกสารขนาด A4 ได

                4.) ใชกระแสไฟฟา DC12V/2A (Adapter สามารถใชกับไฟฟา 100-240V)

                5.) การหมุนของหัวกลอง สามารถหมุนไดในแนวดิ่ง 250 องศา

                 ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)  

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 18,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 18,000 บาท เปนเงิน 18,000 บาท

            คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

            1) เปนขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้งละไมนอยกวาที่กําหนด

            2) เปนเครื่องแบบถังเดี่ยว เปดฝาบน

            3) มีระบบปนแหงหรือหมาด

                เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน ธันวาคม 2562
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จํานวน

จํานวน

15,800 บาทคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลสามเงา

เพื่อเปนคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลสามเงา เปนเงิน 

15,800 บาท

              คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

               ขนาด 370 เซนติเมตร * 215 เซนติเมตร จํานวน 4 ชุด 

ราคาชุดละ 3,500 บาท เปนเงิน 14,000 บาท

               ขนาด 180 เซนติเมตร * ๙๒ เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด 

ราคาชุดละ 900 บาท  เปนเงนิ 1,800 บาท  

               ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)    อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารทั่วไป  หนา 111  ลําดับที ่9

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว)

22,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

     เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท 

เปนเงิน 22,000 บาท

              - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

              - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 9 MB

              - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือดีกวา ดังนี้

                1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

                2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล

กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการ     

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
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จํานวน

   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน

การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

               - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

               - ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

               - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

              - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

              - มีแปนพิมพและเมาส

              - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

                เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)   บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารทั่วไป  หนา 112 ลําดับที ่15  

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 6,300 บาท

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 

1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,300 บาท เปนเงิน 6,300 บาท

        คุณลักษณะพื้นฐาน

        - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)

        - มีความละเอียดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

        - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 

32 หนา ตอนาท(ีPPM) หรือ 14.5 ภาพตอนาที

        - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

(ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)

         - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

         - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

         - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

           เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

          อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารทั่วไป 

หนา 112 ลําดับท่ี 16 
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รวม

รวม

จํานวน 30,000 บาทอุดหนุนอําเภอสามเงา โดยที่ทําการปกครองอําเภอสามเงา ตามโครงการวันสําคัญของชาติ

30,000

     เพื่ออุดหนุนที่วาการอําเภอสามเงา โดยที่ทําการปกครองอําเภอสามเงาตามโครงการ

วันสําคัญของชาติ เพื่อดําเนินการจัดวันสําคัญของชาติของอําเภอสามเงา

           เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่ง

การ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)    อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561 - 2565) ยุทธศาสตรบริหารบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป หนา 94

ลําดับที ่8 

งบเงินอดุหนุน

เงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

3,000 บาทงานวางแผนสถิติและวิชาการ

3,000 บาท

3,000 บาท

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

3,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมทําประชาคมเมืองเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปน

แผนพัฒนาเทศบาล และจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ใน

การ จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เชน คาอาหาร น้ําดื่ม คาปาย คาเอกสาร ปากกาและ

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับงานนี้ 

      เปนไปตามระเบียบ/คําสั่งดังนี้

      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวน ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

     3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลง

วันที ่15 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับ

พื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการบริหารรบานเมืองที่ดี แผนงาน

บริหารงานทั่วไป หนา 94   ลําดับ 10 

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการประชุมประชาคมเมือง
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

50,000 บาท

624,900 บาท

489,000 บาท

140,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก

หนังสือ  คาจางทําแผนพับโฆษณาและเผยแพร  คาจางเหมาทําวารสารตาง ๆ  

คาเชาทรัพยสิน  คาธรรมเนียมตาง ๆ   คาใชจายในการดาํเนินคดีตามคาํพิพากษา  

คาติดตั้งไฟฟา   คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศพัท   และคาจางเหมาอื่น ๆ  

     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย 350,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

2,000 บาทคาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการใหแก

พนักงานและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

        เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงนิตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือ

สั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  

งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานที่เปนผูสิทธ์ิไดรับ

คาตอบแทน เปนตน และการบริหารงานพัสดุ  ของเทศบาลตําบลสามเงา   

          เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 , และหนังสือกระทรวงการคลัง 

ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก

จายเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน(ถามี)    

52,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ที่ดินและสิ่งกอสราง  และทรัพยสิน

อื่นๆของเทศบาล  ที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  

        เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

20,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  

คาพาหนะ  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาเชาที่พัก  คาทางดวน และคาใชจายอื่น ๆ ในการ

เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจาง ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

ที่มิสิทธิเบิกได ตามระเบียบ ฯ  

       เปนไปเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)                

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

50,000 บาท

 เพ่ือเปนคาใชจายในการสํารวจและปรับปรุงขอมูลสําหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง    เชน  

คาจางสํารวจและบันทึกขอมูล  คาวัสดุอุปกรณ อื่นๆ ที่จําเปนในการสํารวจขอมูลและการ

ปรับปรุงแผนที่ภาษี  เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  และเพ่ือใหมี

ขอมูลในการจัดทําแผนที่ภาษีใหเปนปจจุบันสําหรับโปรแกรมประยุกตในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (LTAX  GIS) 

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

      2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐

      3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

       เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562   และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรการบริหาร

บานเมืองท่ีด ีแผนงานบริหารงานทั่วไป  หนา 11 ลําดับ 6  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

140,000 บาทคาใชจายโครงการสํารวจและปรับปรุงขอมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะของกองคลัง  

เชน  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  และวัสดอุื่นๆ   

   เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

2,000 บาทวัสดุยานพาหนะและขนสง

 เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ สําหรับยานพาหนะของกองคลัง  เชน  ยางนอก  ยาง

ใน  และวัสดอุื่นๆ    

       เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

      2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

30,000 บาทวัสดุสํานักงาน

เเพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช  ตาง ๆ เชน  กระดาษ   ธงชาติ   สมุดประวัติ

ขาราชการ เกาอี้พลาสติก สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ   หมึกเครื่องปริ้นเตอร

แบบน้ํา ของใชในการบรรจุหีบหอ  และวัสดอุื่น ๆ  

 เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

84,000 บาทคาวัสดุ
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จํานวน

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบ

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

        เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

คาสาธารณูปโภค 3,000 บาท

3,000 บาทคาบริการไปรษณีย

วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  แปนพิมพ  เมาส  

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  และวัสดอุื่นๆ 

     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซ ีแบบเกียรธรรมดา 

จํานวน 1 คัน  ราคาคันละ 44,800 บาท

      มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

      1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ข้ันต่ํา

         (1) กรณีขนาดต่ํากว่ําซีซีที่กําหนด ไมเกิน 5 ซีซ ีหรือขนาดเกินกวาซีซทีี่กําหนด

ไมเกิน 5 ซีซ ีเปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซ ีที่กําหนดไว

         (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน

         (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาณผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม

  เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน ธันวาคม 2562 อยูในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารทั่วไป ลําดับที ่31 

หนา 113 

        

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

44,800 บาทจัดซื้อรถจักรยานยนต   ขนาด 110  ซีซี  แบบเกียรธรรมดา

29,300 บาทคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัตงิาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัตงิาน

               1.) เกาอี้ทํางานสําหรับผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตัว

ราคาตัวละ 6,500 บาท เปนเงิน 6,500 บาท

                    มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

                        - มีขนาดไมนอยกวา 680(กวาง) x 715(หนา,ลึก) x 1160-1260(สูง)มม.

                        - เปนแบบพนักพิงสูง มีที่ทาวแขน

                        - ขาเกาอี้เปนแบบขาเหล็ก ชุปโครเม่ียม

                        - หนังเกาอี ้PU

               2.) เกาอี้ทํางาน สําหรับเจาหนาที่ จํานวน 4 ตัว 

ราคาตัวละ 5,700 บาท เปนเงิน 22,800 บาท

                     มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

                        - มีขนาดไมนอยกวา 680(กวาง) x 705(หนา,ลึก) x 980(สูง)มม.

                        - มีที่ทาวแขน

                        - หนังเกาอี ้PU

                        - ขาเหล็กตัวซี

                    ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)  

คาครุภัณฑ 135,900 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

135,900 บาทงบลงทุน
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จํานวน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

บาท

   เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท 

เปนเงิน 44,000 บาท

             คุณลักษณะพื้นฐาน

              - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

              - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 9 MB

              - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือดีกวา ดังนี้

                1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

                2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล

กลางแบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

                

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 44,000

             3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย

ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

                - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 

4 GB

               - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

               - ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

               - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

              - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

              - มีแปนพิมพและเมาส

              - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

                เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารทั่วไป หนา 113 ลําดับที ่28  
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จํานวนจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  แบบ ที่ 1         

 เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  แบบที ่1  

(28 หนา/นาท)ี จํานวน  2  เครื่อง   ราคาเครื่องละ  8,900 บาท  

เปนเงิน 17,800 บาท       

       คุณลักษณะพื้นฐาน

       - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

       - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)  

       - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได    

       - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

       - มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา  จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n) ได 

       - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  250  แผน 

       - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

          เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563   อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารทั่วไป หนา 113 ลําดับท่ี 29 

17,800 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปน คาตอบแทน ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ กรณี

เกิดเหตุสาธารณภัย ใหแกพนักงานและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ 

ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน ที่ปฎิบัติงานตามคําสั่งใช

ของผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาลตาํบลสามเงา ตามพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560  

     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐  

คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ

60,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 50,000 บาท

คาตอบแทน

914,700 บาท

212,700 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร 212,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

คาจางลูกจางประจํา

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา 

จํานวน 1  ตําแหนง 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน

   เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้

    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาล ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 

มีนาคม 2561 

งบดําเนินงาน

212,700 บาท

680,000 บาท
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รวม

จํานวน

จํานวน 50,000 บาทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินวัสดุ ครุภัณฑ   เชน รถบรรทุก

น้ําอเนกประสงค รถดับเพลิง  ฯลฯ   เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาจางทําแผนพับ คาโฆษณาและ

เผยแพร  คาจางเหมาบริการบุคคล คณะบุคคล  และคาจางเหมาอื่น ๆ เพื่อจายเปน

คาจางเหมาบริการ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาจางทําแผนพับ คาโฆษณา

และเผยแพร คาจางเหมาทําวารสารตาง ๆ คาธรรมเนียม คาประกันภัยรถ คาใชจายใน

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คา

ติดตั้งโทรศัพท   ฯลฯ   

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

360,000 บาทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย 490,000 บาท
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง   เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  

สายไมล  น้ํามันเบรก    กระจกมองขางรถยนต    ฯลฯ  

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดงันี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 

2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

  เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน แบตเตอรี่ เสาอากาศ วิทยุสื่อสารแบบ

สังเคราะหความถ่ี ฯลฯ   เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 

2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 บาท

คาวัสดุ 130,000 บาท

5,000 บาทวัสดุไฟฟาและวิทยุ

80,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินวัสดุ ครุภัณฑ   เชน รถบรรทุกน้ํา

อเนกประสงค รถดับเพลิง  ฯลฯ   เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาอัดสารเคมดีบัเพลิง จัดซื้อถังดับเพลิง    ฯลฯ 

เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อชุดแตงกายของ อปพร. ชุดดับเพลิง  หมวก รองเทา ถุงมือ เสื้อ 

กางเกง ที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และวัสดอุื่น ๆ  เปนไปตามหนังสือ

สั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง

3,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะของเทศบาล และที่

เทศบาลรองขอใหมาชวยปฏิบัติงาน  เชน  น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  

น้ํามันเครื่อง  และวัสดอุื่น ๆ   

เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 

2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 85,000 บาท
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

     เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท 

เปนเงิน 22,000 บาท

              - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

              - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 9 MB

              - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือดีกวา ดังนี้

                1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

                2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล

กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการ     

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

            

22,000 บาทคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

คาครุภัณฑ 22,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

22,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เต็นส ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม และวัสดอุื่น ๆ ตาม

รายละเอียดการจําแนกประเภทรายจายของแผนงาน  

       เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

งบลงทุน

2,000 บาทวัสดุสนาม
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมไฟปา ลดหมอกควัน 

เชน คาน้ํามัน เชื้อเพลิงเครื่องจักรกลในการทําแนวกันไฟปา  น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องเปา

ใบไม  เครื่องตัดหญา คาอาหารน้ําดื่มสําหรับจิตอาสาที่มารวมจัดทําแนวกันไฟปา  

คาอุปกรณเครื่องมอืในการดบัไฟปา รวมถึงคาจัดซื้อไฟฉายคาดศีรษะ มีดเดินปาในการ

ดับไฟปา   เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท(บกปภ.) 0624/ว.46 การเตรียมการปองกัน

และแกไขปญหาหมอกควัน ป พ.ศ. 2562 -2563

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

 อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   หนา 87  ลําดับที ่1

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและควบคุมไฟปา ลดหมอกควัน 5,000

125,000 บาท

125,000 บาท

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

                 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

               - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 

4 GB

               - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

               - ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

               - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

              - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

              - มีแปนพิมพและเมาส

              - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

                เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)   บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารทั่วไป  หนา 112 ลําดับที ่15  

155,000 บาท

บาท



94

จํานวน

จํานวน

10,000 บาทโครงการฝกซอมแผนการปองกันภัย

      เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกซอมแผนปองกันภัย แกประชาชน

ทั่วไปและพนักงานเทศบาล และเปน คาวิทยากร คาน้ํามัน เชื้อเพลิง 

คาบรรจุแกสหุงตม ที่ใชในการฝกปฏิบัติ  น้ําดื่มสําหรับผูเขารวมฝกซอมฯ 

        เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐ ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

ทองถ่ินของตน)

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

       3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การ ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ินพ.ศ.2557   

       4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   หนา 79  ลําดับที ่1

โครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติฯ

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกทบทวนหลักสูตรชุดจิตอาสาภัยพิบัติฯ  เชน 

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารสําหรับผูเขารับการอบรม คาปายโครงการ จัดทาํ

ประกาศนียบัตร คาบรรจุกาซหุงตม คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการฝกภาคปฎิบัติ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับงานนี้   

เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังน้ี

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 440 ลงวันที ่13 กุมภาพันธ 2563

เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม (ครั้งที ่1) พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรสราง

ความเขมแข็งของชุมชน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   หนา 9 ลําดับท่ี 2

100,000 บาท
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวน 30,000 บาทอุดหนุนที่ทําการอําเภอสามเงาโครงการปองกันและควบคมุไฟปา ลดหมอกควัน

 เพื่ออุดหนุนที่ทําการอําเภอสามเงาในโครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอก

ควัน ตามหนังสืออําเภอสามเงา ที่ ตค  0618.1/ว 758 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 

เรื่อง ขอรับสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการ/

ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 

2565)  ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   หนา 106  ลําดับที ่1

               

               

30,000 บาทงบเงินอดุหนุน

30,000 บาทเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 10,000 บาท

  เพ่ือเปนคาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายรัฐบาลในชวงเทศกาล

ข้ึนปใหม  เทศกาลสงกรานต   เปนคาอาหาร เครื่องดื่ม ผาเย็น  อุปกรณตางๆ ในการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน และวัสดุอื่นๆท่ีจําเปนสําหรับงานนี้ ในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

       เปนไปตามระเบียบ/คําสั่งดังนี้

       1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที ่

25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

พ.ศ.2562

       2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที ่

25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

พ.ศ.2562

       3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 (พ.ศ.2562) 

มาตรา 50 (1) การรักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน และตามนโยบายรัฐบาลในการลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ (ข้ึนปใหม, สงกรานต)  

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน  หนา 79 ลําดับ 4     
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน 730,000 บาท

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

จํานวน 2 ตําแหนง 3 อัตรา รวม  12  เดือน  

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา

คาจางและการใหลูกจางของพนักงานเทศบาล  ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) 

ลงวันที่  28  มีนาคม  2561

 เพื่อจายเปนเงนิเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล     

จํานวน  4  ตําแหนง 6  อัตรา  รวม 12 เดือน  

   ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด

เงินเดอืนพนักงาน

 เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน ตามมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  ดังนี้

     - ผูอํานวยการกองกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  

       ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก  เรื่องหลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับอัตรา  เงินเดอืนและ ประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 7)  

ลงวันที่  11 พฤษภาคม  2559 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,762,000 บาท

งบบุคลากร

1,990,000 บาท

3,956,520 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2,762,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวนรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

      คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนเงิน 5,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมตางๆ ที่เทศบาลไดจัดขึ้น 

หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกที่เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือกรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจราชการ และใหหมายรวมถึง คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเก่ียวมื้ออาหาร  คาเชาหองประชุม 

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน เปนตน

         เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ 

ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

450,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาจางเหมา

บริการบุคคล  คาจางเหมาบริการกลุมบุคคล  คาจางทําแผนพับ คาโฆษณาและ

เผยแพร คาจางเหมาทําวารสารตาง ๆคาธรรมเนียมคาประกันภัยรถยนต  คาใชจายใน

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  และคาจางเหมาอื่นๆ   

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

5,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

1,035,550 บาท

970,550 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

      เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ข้ันตอน

การเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากของสถานศกึษา  ประกอบดวย

      1.  คาจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศกึษา และ

เครื่องเลนพัฒนาการเดก็  (สําหรับเด็กอายุ 2-5 ป)   จํานวน  60  คน 

คนละ 1,700 บาท   เปนเงิน  102,000.-บาท

                 เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  

กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิ

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (เฉพาะเทศบาลตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล)

                 อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 

2563  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  แผนงานการศกึษา หนา 3 ลําดับที ่6

        

435,550 บาท

         เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก ผูชวยผูดูแลเด็ก และบุคลากร

ทางการศึกษา ของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 4 คน  คนละ  10,000.- บาท  เปน

เงิน 40,000.-บาท  

         เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 

ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิ

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือสั่งการ/ 

ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

(พ.ศ. 2561 - 2565)   เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต     แผนงานการศกึษา หนา 7 ลําดับที ่3 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา

20,000 บาทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปน  คาเบี้ยเลี้ยง  

คาลงทะเบียน  คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเชาที่พัก  คาทางดวน และคาใชจาย

อื่น ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ  พนักงานเทศบาล ลูกจาง 

ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  ที่มิสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ

       เปนไปเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   และหนังสือสั่ง

การ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)    

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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     2. คาหนังสือเรียน เพื่อเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเดก็ปฐมวัย  เปนเงิน 7,000 บาท

                - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3-5 ป  จํานวน  35  คน

                - อัตราคนละ  200 บาท/ป

               เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  

กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิ

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (เฉพาะเทศบาลตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล)

               อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  แผนงานการศกึษา หนา 71 ลําดับที ่12 

     3.   คาอุปกรณการเรียน เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 

เปนเงิน 7,000 บาท

               - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3-5 ป  จํานวน  35  คน

               - อัตราคนละ  200 บาท/ป

             เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  

กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิ

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (เฉพาะเทศบาลตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล)

               อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  แผนงานการศกึษา หนา 71 ลําดับที ่12 

         4.  คาเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนระดับปฐมวัย 

เปนเงิน 10,500 บาท

                - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3-5 ป  จํานวน  35 คน

                - อัตราคนละ  300 บาท/ป

               เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  

กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิ

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (เฉพาะเทศบาลตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล)

               อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  แผนงานการศกึษา หนา 71 ลําดับที ่12 
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จํานวน 20,000 บาทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน    วัสดุครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  

และทรัพยสินอื่น  ที่ชํารุดเสียหาย ใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  

        เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

         5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย 

เปนเงิน 15,050 บาท

               - จัดสรรสําหรับเด็กอายุ  3-5 ป  จํานวน  35 คน

               - อัตราคนละ  430 บาท/ป

              เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  

กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิ

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (เฉพาะเทศบาลตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล)

              อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565)   ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  แผนงานการศกึษา หนา 71  ลําดับที ่12 

  
         6. คาสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงา  จํานวน 60 คน  มื้อละ  20 บาท  

จํานวน 245 วัน ข้ันตอนการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากของสถานศึกษา 

เปนเงิน 294,000 บาท

               เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  

กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิ

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (เฉพาะเทศบาลตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล)

               อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ. 2561 - 2565)   ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  แผนงานการศกึษา หนา 70  ลําดับที ่9 
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช  ตาง ๆ เชน  กระดาษ   ธงชาติ   สมุดประวัติ

ขาราชการ เกาอี้พลาสติก สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ   หมึกเครื่องปริ้นเตอร

แบบน้ํา ของใชในการบรรจุหีบหอ  และวัสดอุื่น ๆ  

 เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

วัสดุงานบานงานครัว 20,000

65,000 บาท

20,000 บาท

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชตางๆ  เชน ถังขยะ,ไมกวาด,น้ํายาลางจาน,ผงซักฟอก 

และวัสดอุื่นๆ 

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

วัสดุกอสราง

   เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซเีมนต  อิฐ  หรือซีเมนต  บล็อก หิน ทราย  

อางลางมือ  โถสวม  ไมตาง แปรงทาสี  และวัสดอุื่นๆ  

      เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 



102

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล แปนพิมพ  เมาส  

หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสและวัสดุอื่นๆ 

       เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน สายเอ็นตัดหญา  ผาใบ  ผาพลาสตกิ  สปริงเกอร 

ปุย  ไมดอก ไมประดับ ฯลฯ

     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร 5,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน 129,600 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน    ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 ตัวๆ  32,400 บาท 

เปนเงิน  129,600 บาท (ติดตั้งที่อาคารเรียนศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงา)

              คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

              1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู

              2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

              3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน

40,000 บีทียู ตองไดรบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5

              4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ

เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยีวกัน

              5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

              6) การซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลวเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน

ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 

สูงกวา

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

11,400 บาท

เพื่อเปนคาคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัตงิาน

              เกาอี้ทํางาน สําหรับเจาหนาที่ จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,700 บาท 

เปนเงิน 11,400 บาท

                     คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                     - มีขนาดไมนอยกวา 680(กวาง) x 705(หนา,ลึก) x 980(สูง)มม.

                     - มีที่ทาวแขน

                     - หนังเกาอี้ PU

                     - มีลอเลื่อน

                    ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)  

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัตงิาน

คาครุภัณฑ 158,970 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

158,970 บาทงบลงทุน
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จํานวน

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท  จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,970 บาท 

เปนเงิน 990 บาท   

            คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

            -  แบบปุมกด

            - สามารถโอนสายภายในได

ใชสําหรับหองทํางานกองการศกึษา  อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กอาคาร 1 และ อาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอาคาร 2 ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)

2,970 บาท

              7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

                  (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัวทอทองแดงไป

กลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

              8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

                   (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

                    (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

                        ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท

                        ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท

                        เพื่อติดตั้งที่อาคารเรียนศูนยพัฒนาเดกเล็กเทศบาลตําบลสามเงา 

อาคารเรียน (1) 2 ตัว อาคารเรียน (2) 2 ตัว  เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 

คาจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท
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จํานวนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท

        คุณลักษณะพื้นฐาน

        - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง

เดียวกัน

        - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลิต

        - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

        - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27  

หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาท ี(ipm)

         - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 

 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 

         - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได

         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 

หรือ 600 x 1,200 dpi

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

15,000 บาท

  - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

         - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา

         - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา

         - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซน็ต

  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

           จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

         - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n)   ได

         - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

        - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

      เพื่อใชในการปฏิบัติงานกองการศึกษา(ใชที่กองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

     เพื่อเปนคาอาหารเสริม (นม)   ใหแกสถานศกึษาตามภารกิจถายโอนงบประมาณ 

จํานวน 260 วัน    เปนเงิน 820,000 บาท

         - เด็กปฐมวัยของศนูยพัฒนาเดก็เล็ก                                             

         - โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค  

         - โรงเรียนอนุบาลบานทาปุย          

        เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  

14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิ

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (เฉพาะเทศบาลตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล)

      อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  แผนงานการศกึษา หนา 3 ลําดับที ่1  

    

820,000 บาทคาอาหารเสริม (นม)

820,000 บาท

   เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย

คาเชาเตนท,คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่,คาของรางวัล,

คาปายไวนิล ฯลฯ

     เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559   

       2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

     อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แกไข (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  แผนงานการศกึษา  หนา 3 ลําดับที ่2

คาวัสดุ

45,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติ

2,605,000 บาทงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

865,000 บาท

45,000 บาท

งบดําเนินงาน

คาใชสอย
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รวม

รวม

จํานวน 1,740,000 บาทเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา

   เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา  ใน อัตรามื้อละ 20 บาท 

จํานวน 200 วัน  เปนเงิน 1,740,000 บาท   ใหแก

      - โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค                                               

      - โรงเรียนอนุบาลบานทาปุย   

      เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  

14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงนิ

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล)

        อยูใแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แผนงานการศกึษา  หนา 99 ลําดับที ่1 

1,740,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

1,740,000 บาทงบเงินอดุหนุน



108

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน ตามมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรารวม 12 เดือน ดังนี้

     1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

     2) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

        ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาล ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) 

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

728,500 บาท

120,000 บาท

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน 172,000

เงินเดอืนพนักงาน

เพื่อจายเปนเงนิเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล 

จํานวน  3  ตําแหนง 3  อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

    ตามตําแหนงและอัตราที่ กท. กําหนด 

เงินประจําตําแหนง 60,000 บาท

1,075,500 บาท

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

1,015,500 บาท

2,071,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1,075,500 บาท

บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมคัรบริบาลทองถ่ิน เพื่อดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ 

ที่มีภาวะพึ่งพิง        

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดงันี้

       1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาททองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562

       2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และ

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัคร

บริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว  เย็บหนังสือหรือ

เขาปกหนังสือ  คาจางทําแผนพับ คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาทํา

วารสารตาง ๆ คาธรรมเนียมและ คาติดตั้งไฟฟา  คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศพัท   

และคาจางเหมาอื่น ๆ  

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดงันี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

460,000 บาทคาใชสอย

298,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

บาท

10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถ่ินผูมีสิทธิไดรับตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถ่ิน

         เปนไปเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่แกไขเพิ่มเติม

จนถึงปจจุบัน(ถามี) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

 เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร ของผูบริหาร พนักงานเทศบาลและ

ลูกจางประจําที่มสีิทธิเบิกไดตามประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 

ตามระเบียบที่กําหนด     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559

 เรื่องการเบิกเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษาบุตร

    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาของบุตร

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  

คาเชาบาน 42,000
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จํานวน

จํานวน

จํานวน 10,000 บาทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

 เพื่อจายเปน  คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน  

คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรม

สัมมนาของพนักงานเทศบาล เปนไปเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2561   และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

20,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาใชจายในอบรมใหความรูในโครงการปองกันแกไขปญหาโรคเอดสและ

เพศสัมพันธแกเยาวชน เชนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาวัสดุ

อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับงานนี้

 เปนไปตามระเบียบ/คําสั่งดังนี้

      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559   

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน(ถามี)อยูในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข (ครั้งที่1)  พ.ศ. 2563  ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข หนา 5  ลําดับที ่4  

คาใชจายโครงการปองกันแกไขปญหาเอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชน

         คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนเงิน 2,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมตางๆ ที่เทศบาลไดจัดขึ้น 

หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกที่เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือกรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจราชการ และใหหมายรวมถึง คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเก่ียวมื้ออาหาร  คาเชาหองประชุม 

คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน เปนตน

         เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2,000 บาทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
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จํานวน

จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อเปนคาใชจายในการขับเคลื่อนภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยเปนคาใชจายในการรณรงค

ปองกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบา เชนคาปายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คายาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา   คาวัสด ุอุปกรณ และคาใชจาย

อื่นๆ ที่จําเปนสําหรับงานนี้ 

      เปนไปตามระเบียบ/คําสั่งดังนี้

      1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลง

วันที ่10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  

      2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 

14 ธันวาคม 2561 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคติดตอ 40,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคติดตอ คาจัดซื้อทรายเทมีฟอส น้ํายาพนหมอกควัน 

พนฝอยละออง คาจางพนหมอกควัน พนฝอยละอองและ คาใชจายในการรณรงค

ปองกันและควบคมุโรคไขเลือดออกและโรคติดตอ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ

งานนี ้

      เปนไปตามระเบียบ/คําสั่งดังนี้

      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

      2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

      3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข หนา 4 ลําดับที ่1    
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จํานวน

รวม

จํานวน

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559

     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

      5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข  หนา 4 ลําดับที ่2 

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช  ตาง ๆ เชน  กระดาษ   ธงชาติ   

สมุด เกาอี้พลาสติก สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ หมึกเครื่องปริ้นเตอรแบบน้ํา 

ของใชในการบรรจุหีบหอ  และวัสดอุื่น ๆ  

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

      2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

96,000 บาท

10,000 บาท

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุครุภัณฑ  สิ่งกอสราง   และ

ทรัพยสินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  

เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล เวชภัณฑยา สําล ี

ผาพันแผลและวัสดุอื่นๆ

     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  ปูนซเีมนต อิฐ หรือซีเมนตบล็อก หิน ทราย   

อางลางมือ  ไมตางๆ  สี แปรงทาสี และวัสดอุื่นๆ 

   เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000 บาท

 เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชตางๆ เชน ถังขยะ ไมกวาด น้ํายาลางจาน ผงซักฟอก ผา

ปูโตะ  และวัสดอุื่นๆ   

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

15,000 บาทวัสดุกอสราง

36,000 บาทวัสดุงานบานงานครัว
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จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวนคาบริการไปรษณีย 500 บาท

 เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ ฯลฯ

เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

500 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล    แปนพิมพ  

เมาส  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสและวัสดุอื่นๆ  

     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

คาสาธารณูปโภค

10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สายเอ็นตัดหญา    ผาใบ ผาพลาสตกิ  

สปริงเกอร ปุย ไมดอกไมประดับ ฯลฯ

    เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุการเกษตร 5,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด  ชุดละ 7,500 บาท 

เปนเงิน  7,500 บาท       

           คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

          1. ทําดวยไมสัก   

          2. มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว   

          3. มีฐานรองโตะหมู

สําหรับใชที่หองประชุมศูนยดูแลผูสูงอายุเทศบาลตําบลสามเงา เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน ธันวาคม 2562 

7,500 บาท

 เพ่ือเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน

               1.) เกาอี้ทํางานสําหรับผูอํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตัว

ราคาตัวละ 6,500 บาท เปนเงิน 6,500 บาท

                     คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                     - มีขนาดไมนอยกวา 680(กวาง) x 715(หนา,ลึก) x 1160-1260(สูง)มม.

                     - เปนแบบพนักพิงสูง มีที่ทาวแขน

                     - ขาเกาอี้เปนแบบขาเหล็ก ชุปโครเม่ียม

                     - หนังเกาอี ้PU

               2.) เกาอี้ทํางาน สําหรับเจาหนาที่ จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,700 บาท

เปนเงิน 5,700 บาท

                      คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                      - มีขนาดไมนอยกวา 680(กวาง) x 705(หนา,ลึก) x 980(สูง)มม.

                      - มีที่ทาวแขน

                      - หนังเกาอี ้PU

                    ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562) 

             คาจัดซื้อโตะหมูบูชา

ครุภัณฑสํานักงาน

12,200 บาทคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัตงิาน

67,000 บาท

67,000 บาท

งบลงทุน

คาครุภัณฑ



116

จํานวน

จํานวน 10,900 บาทคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

10,900 บาท เปนเงิน 10,900 บาท   

          คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  

         1) เปนเครื่องตัดหญา แบบสะพาย

         2) เครื่องยนต ขนาดไมนอยกว่ํา 1.4 แรงมา

         3) ปริมาตรกระบอกสบู ไมนอยกวํ่า 30 ซีซี

         4) พรอมใบมีด

   เพื่อใชสําหรับงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนไปตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน ธันวาคม 2562 

5,500 บาทคาจัดซื้อเครื่องตมน้ําไฟฟา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตมน้ําไฟฟา ขนาดความจุ 8.5 ลิตร จํานวน 1 เครื่องๆ 

5,500 บาท เปนเงิน 5,500 บาท

           มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้    

           1. มีขนาดความจุ 8.5 ลิตร  

           2. สามารถตั้งอุณหภูมิไดระหวาง 30-98 องศาเซลเซยีส

           3. ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยระบบจะตัดไฟเมื่อเวลา Heater 

รอนเกินอุณหภูมิปกติ

           4. แรงดันไฟฟา 220-240 โวลต

           5. ขนาดสินคา (เสนผานศูนยกลาง x สูง) : 24.4 x 42 ซม

           6. การรับประกันสินคา 1 ป

            ใชสําหรับจัดกิจกรรมของกองสาธารณสุข ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่

ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 

ครุภัณฑงานบานงานครัว
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จํานวน

       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

      - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว

      - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

      - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

      - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

      - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

        เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

บัญชีครุภัณฑ แผนงานสาธารณสุข  หนา 105  ลําดับที ่44

 เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาทเปนเงนิ 22,000 บาท

      คุณลักษณะพื้นฐาน

      - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

      1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 

2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) 

ไมนอยกวา 10 แกน หรือ

     2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 

1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง

     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB

     

22,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

 เพื่อเปนเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสามเงา เพื่อดําเนินการขับเคลื่อน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหาใน

พื้นที่ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสามเงา เชน คาตอบแทนวิทยากร อาหาร 

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับงานนี้ เพื่อเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

    และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข 

หนา 101 ลําดับที ่4  

200,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

200,000 บาท

200,000 บาท

งบเงินอดุหนุน

เงินอุดหนุน

8,900 บาทคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี
เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนา/

นาท)ี จํานวน 1 เครื่องๆ 8,900 บาท  เปนเงิน 8,900 บาท

         คุณลักษณะพื้นฐาน

         - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

         - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)

         - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

         - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

         - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

         - มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n) ได

         - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน

         - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

           เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) บัญชี

ครุภัณฑ แผนงานสาธารณสขุ หนา 105 ลําดับท่ี 49 
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รวม

รวม

รวม

จํานวน 20,000 บาทอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอสามเงา ตามการดําเนินงานกิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอสามเงา

    เพื่อเปนเงินอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอสามเงา โดยที่ทําการปกครองอําเภอสามเงา 

ตามการดําเนินงานกิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอสามเงา ในการชวยเหลือผูยากไร

ผูประสบภัย  เปนเงิน 20,000 บาท 

    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการ/

ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 

2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห  

หนา 103 ลําดับที ่1

แผนงานสังคมสงเคราะห

20,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 20,000 บาท

งบเงินอดุหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

20,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน 344,640 บาท

42,000 บาท

649,500 บาท

1,639,500 บาท

งบบุคลากร 2,675,640 บาท

เงินเดอืนพนักงาน

เพื่อจายเปนเงนิเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน  4  

ตําแหนง 4  อัตรา 

     ตามตําแหนงและอัตราที่ กท. กําหนด 

4,668,675 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,675,640 บาทเงินเดือน (ฝายประจํา)

 เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน ตามมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  ดังนี้

     - ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 

2559 

คาจางลูกจางประจํา

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา 

จํานวน 2 ตําแหนง  3 อัตรา  

            ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาล ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5)  

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

เงินประจําตําแหนง

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้

     1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา (กองชาง)

     2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา (กองสาธารณสุข)

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาล ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 

มีนาคม 2561 

คาตอบแทนพนักงานจาง
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

 เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาจางทําแผนพับ คาโฆษณาและ

เผยแพร คาจางเหมาทําวารสารตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใชจายในการดาํเนินคดี

ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาออกแบบ ควบคุมงานกอสราง     และ

คาจางเหมาอื่น ๆ 

         เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

1,500,000 บาท

บาท

40,000 บาท

1,888,000 บาท

คาตอบแทน 82,000 บาท

งบดําเนินงาน

คาเชาบาน

 เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถ่ินผูมีสิทธิไดรับตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถ่ิน

         เปนไปเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่แกไขเพิ่มเติม

จนถึงปจจุบัน(ถามี) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร ของ พนักงานเทศบาล และลูกจางประจําที่มี

สิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 

          เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559

 เรื่องการเบิกเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษาบุตร

    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาของบุตร

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 

เรื่องแนวทางปฏิบัติเกียวกับสวัสดิการผูบริหารทองถ่ิน

    และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

42,000

1,530,000
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวนวัสดุงานบานงานครัว 15,000 บาท

เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชตางๆ เชน ถังขยะ ไมกวาด น้ํายาลางจาน ผงซักฟอก ผาปู

โตะ  และวัสดอุื่นๆ 

    เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

30,000 บาทวัสดุสํานักงาน

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช  ตาง ๆ เชน  กระดาษ    สิ่งพิมพที่ไดจาก

การซื้อหรือจางพิมพ      และวัสดอุื่น ๆ    

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

บาทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

     เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน 

คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเชาที่พัก  คาทางดวน และคาใชจายอื่น ๆ ในการ

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจาง ผูที่ไดรับคําสั่งให

เดินทางไปราชการ  ที่มิสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ     

      เปนไปเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   และหนังสือ

สั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)    

คาวัสดุ 276,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

30,000
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จํานวน

จํานวน

จํานวนวัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  สายเคเบิล  

แปนพิมพ  เมาส  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสและวัสดุอื่นๆ 

        เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

       2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

150,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะของเทศบาล 

และที่เทศบาลรองขอใหมาชวยปฏิบัติงาน  เชน  น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด  

น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  และวัสดอุื่น ๆ    

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

60,000 บาทวัสดุยานพาหนะและขนสง

 เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งใชกับยานพาหนะ  เชน  แบตเตอรี่  

ยางนอก  ยางใน  สายไมล  น้ํามันเบรก   และวัสดอุื่น ๆ  

       เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนสูงบานกระจก จํานวน 2 ตู 

ราคาตูละ 12,900 บาท เปนเงิน 25,800 บาท

               คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                1. ) มีขนาดไมนอยกวา 916(กวาง) x 458(หนา,ลึก) x 1830(สูง)มม.

                2. ) เปนตูบานเลื่อนสูงชนิดกระจก 

                    ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)  อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ แผนงานเคหะและชุมชน  หนา 116 ลําดับที ่55

25,800 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนสูงบานกระจก

105,035 บาท

คาครุภัณฑ 105,035 บาท

งบลงทุน

1,000 บาทวัสดุอื่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปด-ปดแกสอ็อกซิเจน(ดม) 

และอื่นๆ     

     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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จํานวน

จํานวน 7,610 บาทคาจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร

        เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร 14 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 7,610 บาท เปนเงิน 7,610 บาท

                   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                   1. กําลังไฟที่ใช  2,200 W

                   2. เสนผาศูนยกลางในตวั 355 มม (14นิ้ว)

                   3. เสนผาศูนยกลางรู 25.4 มม

                   4. ความเร็วรอบตัวเปลา (rpm) 3,800

                   5. ขนาด 530(ยาว)x295(กวาง)x640(สูง)มม

                   6. น้ําหนักสุทธิ 17.0 กก.(37.5 ปอนด)

                   7. ความยาวสายไฟไมต่ํากวา 2 เมตร

            ใชสําหรับปฏิบัติงานของกองชาง ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมี

กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 

4,300 บาทคาจัดซื้อเครื่องเจียร

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว ราคาตัวละ 2,150 บาท 

จํานวน 2 ตัว เปนเงิน 4,300 บาท

                  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                   1. กําลังไฟที่ใช  710 W

                   2. เสนผานศูนยกลางแผนเจียร : 100 มม. (4 นิ้ว)

                   3. ความเร็วรอบตัวเปลา (rpm) 11,000

                   4. แผนยางรอง,เสนผานศูนยกลาง : 100 มม.

                   5. น้ําหนักสุทธิ : 1.6 กก.

                   6. ขนาด 259(ยาว)x118(กวาง)x104(สูง)มม.

            ใชสําหรับปฏิบัติงานของกองชาง ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมี

กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 

ครุภัณฑโรงงาน
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จํานวน

จํานวนคาจัดซื้อตูเชื่อมเหล็กพรอมสาย 4,955 บาท

         เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเชื่อมเหล็กพรอมสาย จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 4,955 บาท 

เปนเงิน 4,955 บาท

          คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

          1. กําลังไฟฟา (Input Power) 230V

          2. กระแสไฟฟาที่เชื่อม (Welding Current Adjustment Range) 20-160A

          3. มีระบบปองกันความรอน

          4. สายเชื่อมพรอมคีมจับลวด ยาว 3 เมตร

          5. สายกราวดยาว 3 เมตร

          6. น้ําหนักสุทธิ : 3 กก.

           ใชสําหรับปฏิบัติงานของกองชาง ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมี

กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 

20,700 บาทคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 20,700 บาท เปนเงิน 20,700 บาท

                    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                   1. กําลังไฟที่ใช  1,510 W

                   2. อัตรากระแทรกตอนาที (ipm) 1,450

                   3. ขนาด 652(ยาว)x121(กวาง)x231(สูง)มม.

                   4. น้ําหนักสุทธิ 15.1 กก.(33.3 ปอนด)

            ใชสําหรับปฏิบัติงานของกองชาง ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมี

กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 
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จํานวน

จํานวน

         เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)จํานวน 1 ชุดๆ ราคา 30,000 บาท 

เปนเงิน 30,000 บาท

          คุณลักษณะพื้นฐาน

          - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

          - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB

         - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี้

         1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ

         2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 

แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 2  GB หรือ

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

2,770 บาทคาจัดซื้อสวานกระแทก

           เพื่อเปนคาจัดซื้อสวานกระแทก จํานวน  1 ตัว ราคาตัวละ 2,770 บาท  

เปนเงิน 2,770 บาท

                 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

                   1. กําลังไฟที่ใช  710 W

                   2. สมรรถนะ คอนกรีต 16 มม. เหล็ก 13 มม. ไม 30 มม.

                   3. ความเร็วรอบตัวเปลา (rpm) 0 - 3,200

                   4. ใชกับถาน CB-85

                   5. สามารถปรับซายขวาได

                   6. ขนาด 75(ยาว)x296(กวาง)x204(สูง)มม.

            ใชสําหรับปฏิบัติงานของกองชาง ตามราคาทองถ่ิน (ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมี

กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 
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จํานวน 8,900 บาทคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี

     เพ่ือคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนา/

นาท)ี จํานวน 1 เครื่องๆ 8,900 บาท เปนเงิน 8,900 บาท

        คุณลักษณะพื้นฐาน

        - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

        - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)

        - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

        - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

        - มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n) ได

           - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน

           - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

             เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) บัญชี

ครุภัณฑ แผนงานเคหะและชุมชน  หนา 116 ลําดับท่ี 51

        3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ

จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

           - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB

           - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 

2 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB 

             จํานวน 1 หนวย

            - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

            - มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000                  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

            - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

            - มีแปนพิมพและเมาส

            - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

    เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของกองชาง เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

          อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ แผนงานเคหะและ

ชุมชน  หนา 117 ลําดับท่ี 63
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

300,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุครุภัณฑ  ที่ดินและ

สิ่งกอสราง   และทรัพยสินอื่นๆ 

     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

คาวัสดุ

100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 บาท

คาใชสอย

2,665,000 บาท

400,500 บาท

งานไฟฟาถนน

งบดําเนินงาน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000 บาท

วัสดุกอสราง

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา  

หลอดไฟ สายไฟ และชิ้นสวนวิทยุรีซีสเตอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนต   และวัสดอุื่น ๆ  

       1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

       2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

200,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชนปูนซีเมนต อิฐหรือซีเมนตบล็อก หิน ทราย 

ทอกัลวาไนท อางลางมือ โถสวมอุปกรณประปา  ยางมะตอย   ฯลฯ   

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

       2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

        เพื่อเปนคาปรับปรุงซอมแซมและตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาล

ตําบลสามเงา เปนเงิน 169,500 บาท 

         มีรายละเอียด ดังนี้

        1. โดยการรื้อฝาเพดานเดิมที่ชํารุด และดําเนินการติดตั้งโครงคราว ที-บาร พรอม

วางแผนยิปซั่มมีพ้ืนที่ในการติดตั้งฝาเพดาน(แบบที - บาร) ไมนอยกวา 290 ตารางเมตร

        2. ติดตั้งเหล็กดัดมุงลวดประตูหนาตาง อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

สามเงา (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)

         เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

 (ฉบับ 14) พ.ศ.2562

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศกึษา หนา 4 ลําดับ ที่ 8 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

169,500 บาทโครงการปรับปรุงซอมแซมและตอเติมอาคารศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสามเงา

 เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ ฯลฯ

      เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

2,264,500 บาท

2,264,500 บาท

งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

500 บาท

500 บาท

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย
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จํานวน

จํานวน 846,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย 4 หมู 3 

เปนเงิน 846,000 บาท 

         มีรายละเอียด ดังนี้

         - กอสรางรางระบายน้ํา(รูปตัวยู) มีขนาดกวางภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาว

โดยรวม 309 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (ความลึกภายในจากใตฝารางถึงกนรางเฉลี่ย

ที่ 0.30 เมตร - 0.56 เมตร)

         เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

 (ฉบับ 14) พ.ศ.2562

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 

พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 3  ลําดับ ที่ 4

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย 4 หมู 3

205,000 บาทโครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย 2 หมู 4

         เพื่อเปนคากอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย 2 หมู 4 

เปนเงิน 205,000 บาท 

         มีรายละเอียด ดังนี้

         - กอสรางรางระบายน้ํา(รูปตัวยู) มีขนาดกวางภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาว

โดยรวม 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (ความลึกภายในจากใตฝารางถึงกนรางเฉลี่ยที่ 

0.25 เมตร - 0.40 เมตร)

        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

 (ฉบับ 14) พ.ศ.2562

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 

พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 3 ลําดับ ที่ 2   

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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จํานวน

จํานวนโครงการกอสรางลาน คสล. จอดรถรับน้ํา ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

          เพื่อเปนคากอสรางลาน คสล. จอดรถรับน้ํา ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เปนเงิน 77,000 บาท 

         มีรายละเอียด ดังนี้

         - ขยายผิวจราจรโดยการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางเฉลี่ย 

3.8 เมตร  ยาวโดยรวม 30 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  ระดับเทาถนนเดมิ  พรอม

ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย 0.00 - 0.50 เมตร (มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 95 

ตารางเมตร) พรอมกอสรางแนวรั้วกันรถชน ยาวประมาณ 32 เมตร

         เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 13) 

พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 14) พ.ศ.2562

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร

บริหารบานเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป หนา 4 ลําดับ ที่ 5   

77,000 บาท

620,000 บาทโครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู 3

         เพื่อเปนคากอสรางระบบระบายน้ําถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู 3 

เปนเงิน 620,000 บาท 

         มีรายละเอียด ดังนี้

         - กอสรางรางระบายน้ํา(รูปตัวยู) มีขนาดกวางภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาว

โดยรวม 226  เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร (ความลึกภายในจากใตฝารางถึงกนรางเฉลี่ย

ที่ 0.30 เมตร - 0.50 เมตร)

         เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 13) 

พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 14) พ.ศ.2562

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 

พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หนา 4 ลําดับ ที่ 5  
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จํานวน 347,000 บาทโครงการซอมแซมผิวจราจรถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู 5 

  เพ่ือเปนคาซอมแซมผิวจราจรถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู 5 (ริมแมนํ้าปง) พรอมซอมแซม

ระบบระบายน้ํา เปนเงิน 347,000 บาท 

         มีรายละเอียด ดังน้ี

         1. รื้อถนนแอสฟสทคอนกรีตเดิมที่เสยีหายพรอมดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวางเฉลี่ย 8.50 เมตร ยาวโดยรวม 22 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  ระดับเทาถนนเดิม พรอมไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย 

0.00 - 0.50 เมตร (มีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 187 ตารางเมตร)

         2. รื้อทางเทาเดิมที่เสียหายพรอมกอสรางทางเทา ขนาดกวางเฉลี่ย 

2.00 เมตร ยาวโดยรวม 22.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามเงา)

         3. ทําระบบระบายน้ําโดยการกอสรางดาดคอนกรีตเพ่ือปองกันการกัดเซาะของน้ําจาก

ถนน มีขนาดกวางเฉลี่ย 14.00 เมตร ยาวโดยรวม 15.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

สามเงา)

 เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

 (ฉบับ 14) พ.ศ.2562

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 3 ลําดับ ที ่5   
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน 15,000 บาท

บาท

85,000

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สายเอ็นตัดหญา    ผาใบ ผาพลาสตกิ  สปริง

เกอร ปุย ไมดอกไมประดับ ฯลฯ

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

70,000

บาท

85,000 บาท

85,000 บาทงานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

คาวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุเครื่องแตงกาย

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายที่ตองใชในการปฏิบัติงานเพ่ือความ

ปลอดภัย  เชน  เสื้อสะทอนแสง  หมวก  รองเทา ถุงมือ และวัสดอุื่น ๆ  

      เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาใชจายฝกอบรมใหความรูสําหรับประชาชนรูรักษสิ่งแวดลอม เชน 

คาวิทยากร เครื่องดื่ม คาอุปกรณและใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับงานนี้   

      เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

       3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การ ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ินพ.ศ.2557

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

       อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แผนงานเคหะและชุมชน  หนา 85 ลําดับที ่6

             

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาจางทําแผนพับ คาโฆษณาและ

เผยแพร คาจางเหมาทําวารสารตาง ๆ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 

คาติดตั้งไฟฟา  คาติดตั้งประปา  คาติดตั้งโทรศพัท   และคาจางเหมาอื่น ๆ 

  เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

30,000 บาท

800,000 บาทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

1,160,000 บาท

1,160,000 บาท

980,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะ   เชน  

น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  และวัสดอุื่น ๆ     

        เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 บาท

    เพื่อจายคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งใชกับยานพาหนะของเทศบาล  เชน  

แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล  น้ํามันเบรก      และวัสดอุื่น ๆ    

   เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

     เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน

และสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น 

  เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

180,000 บาท

40,000 บาท

คาวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 บาท
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จํานวน

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายที่ใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัย  

เชน   เสื้อ   หมวก  รองเทา ฯลฯ     

       เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

20,000 บาทวัสดุเครื่องแตงกาย
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

        เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพ จักสาน ทําอาหารพ้ืนบาน 

ปลูกผัก เลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา และอาชีพอื่นๆ เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

เปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ ใชสอย คาอาหาร น้ําดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

งานนี้  

        เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังน้ี

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559  

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ 

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ินพ.ศ.2557 

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  อยูในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสรางความเขมแข็ง

ชุมชน  หนา 84   ลําดับท่ี 8

คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

30,000 บาท

530,000 บาท

งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

530,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

560,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

     เพ่ือเปนคาใชจายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของเด็กและเยาวชนและ

พนักงานเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ ในการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลสามเงา   

คาอาหาร น้ําดื่ม  คาจางเหมารถบริการทัศนศึกษา คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก  

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับงานนี้

      เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังน้ี

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

      3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงาน

สรางความเขมแข็งชุมชน หนา 84  ลําดับท่ี10

คาใชจายโครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพและทัศนศึกษาดูงานของชุมชน

 เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุน สงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของชุมชนใน

การพัฒนาดานการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง คาใชจาย ในพิธีเปด 

วัสดุอุปกรณ คาอาหาร น้ําดื่ม  คาจางเหมารถบริการทัศนศึกษา คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก 

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณในการสาธิต และคาใชจายอื่นๆ 

ที่จําเปนสําหรับงานนี้     

        เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังน้ี

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559   

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ 

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ินพ.ศ.2557

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)     อยูในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็ง

ชุมชน  หนา 83 ลําดับท่ี 5

คาใชจายโครงการสนับสนุนเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

300,000 บาท

20,000 บาท
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จํานวน

จํานวน 20,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน 20,000 บาท

โครงการฝกอบรม ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายสิทธิและหนาที่ของสตรี

        เพื่อเปนคา ใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม ใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย

สิทธิและหนาที่ของสตรี เชน คาตอบแทนวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณและ

คาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับงานนี้

       เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การ ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ินพ.ศ.2557

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรสรางความเข็มแข็งชุมชน 

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  หนา 83 ลําดับที ่13

      เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของเยาวชน ในวันเยาวชนแหงชาติ เชน 

วัสดุอุปกรณ  คาเชาเครื่องเสียง ของขวัญ ของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม 

คาใชจายในการจัดนิทรรศการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับงานนี้  

เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

       2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

       3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การ ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ินพ.ศ.2557

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  

      อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน หนา 84 ลําดับที ่6                      
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จํานวน

จํานวน

        เพื่อเปนคาใชจายอบรมสิทธิคนพิการ เพื่อความรู ความเขาใจสิทธิ ตางๆ ตาม

กฏหมาย เชน ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุใชสอย คาอาหาร น้ําดื่ม และคาใชจายอื่น ฯ 

ที่จําเปนสําหรับงานนี้   

        เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การ ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ินพ.ศ.2557

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  หนา 84  ลําดับที ่9

     

20,000 บาท

โครงการอบรมและทัศนศกึษาดูงานของเด็กและเยาวชน

     เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมและทัศนศกึษาดูงานนอกสถานที่ของเด็กและเยาวชน

และพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ในการเรียนรูของเดก็และเยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบลสามเงา   คาอาหาร น้ําดื่ม  คาจางเหมารถบริการทัศนศึกษา 

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก  คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสด ุ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับงานนี้

     เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

      3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557

      และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน หนา 84  ลําดับที1่0

                        

โครงการอบรมสิทธิคนพิการ

120,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวนอุดหนุนที่ทําการอําเภอสามเงาโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และการจัด 30,000 บาท

    เพื่ออุดหนุนที่ทําการอําเภอสามเงาโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และ

การจัดระเบียบสังคมและภารกิจดานความมั่นคงของภาครัฐรวมกับประชาชน 

ประจําปงบประมาณ 2564    

     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ

หนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็ง

ชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน หนา 6 ลําดับที ่1 

งบเงินอดุหนุน

30,000 บาทเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

30,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

150,000 บาทกิจกรรมโครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ

        เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาเชาหรือเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทน

กรรมการเงินหรือของรางวัล  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริหารวัสดุอุปกรณ

คาสาธารณูปโภคตางๆ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ      

        เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)   อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  หนา 79  ลําดับที ่1    

250,000 บาท

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบดําเนินงาน

คาใชสอย 250,000 บาท

         เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน

เงิน 6,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมตางๆ ที่เทศบาลไดจัดขึ้น หนวยงาน

อื่นหรือบุคคลภายนอกที่เขาดูงานหรือเย่ียมชมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกรณี

การตรวจเย่ียมหรือตรวจราชการ และใหหมายรวมถึง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเก่ียวมื้ออาหาร  คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆ 

ที่จําเปน 

         เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ 

ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

250,000 บาท

6,000 บาท

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

6,000 บาท

6,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

6,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

10,000 บาทกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะดานกีฬาเพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีทักษะดานการกีฬา   เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายเก่ียวกับการใช

สถานที่ฝกอบรม คาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ  

          เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)     

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  หนา 79  ลําดับที ่4

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเขารวมกับหนวยงานอื่น   เชน 

คาใชจายสําหรับผูควบคุม หรือผูฝกสอน  คาใชจายในการฝกซอมกีฬา คาอุปกรณกีฬา

คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 

         เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  หนา 79 ลําดับที ่ 3

5,000 บาทกิจกรรมโครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น
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จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีลอยกระทง  

เชน  คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน คาใชจายโฆษณา

ประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ                       

           เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรอนุรักษ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  หนา 

90  ลําดับที ่1

60,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีลอยกระทง

225,000 บาท

คาใชสอย 225,000 บาท

งบดําเนินงาน

225,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดแขงขันกีฬาเดือนหา โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาเชาหรือเตรียมสนามแขงขัน  คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนกรรมการ

เงินหรือของรางวัล  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริหารวัสดุอุปกรณ

คาสาธารณูปโภคตางๆ,คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ     

         เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

          และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  หนา 79  ลําดับที ่2        

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาเดือนหา 85,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

        เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีสักการะ

พระบรมธาตุลอย เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปน

ในการจัดงาน คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ 

คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

          เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

            และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรอนุรักษ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

หนา 91   ลําดับที ่4

80,000 บาท

     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีวันสงกรานต 

เชน  คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน คาใชจายโฆษณา

ประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ                         

           เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรอนุรักษ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ  หนา 90   ลําดับที ่2

โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย

50,000 บาทโครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีสงกรานต
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จํานวน

      เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและอนุรักษณประเพณีหลอเทียน

และถวายเทียนพรรษา เชน คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปน คาใชจายในการ

ตกแตง จัดสถานที่ คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นฯลฯ

           เปนไปตามระเบียบ/คําสั่ง ดังนี้

        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559

        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2562

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตรอนุรักษ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ  หนา 91  ลําดับที ่3

35,000 บาทโครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีหลอเทียนและแหเทียนพรรษา
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

       เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ

ที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แผนงานงบกลาง  หนา 2  ลําดับที ่2

3,110,400 บาท

      เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป ที่มี

คุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2562 และไดข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไวแลว  

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)    

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 2  ลําดับที ่1  

เบี้ยยังชีพคนพิการ

8,673,600 บาท

    เพื่อเปนเงินสมทบกองทนุสวัสดกิารชุมชนที่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสามเงา 

รวมกันจัดตั้งข้ึนและไดรับการรับรองตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม จํานวน 40,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

40,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฏหมาย (โดยตามระเบียบ

นายจางสงสมทบ รอยละ 5 ) เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2561 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

75,000 บาท

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

12,709,925 บาท

งบกลาง

งบกลาง

12,709,925 บาท

แผนงานงบกลาง

12,709,925 บาท
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จํานวน

จํานวนสํารองจาย 105,949 บาท

72,000 บาทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

          เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ ใหกับผูติดเชื้อเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการ

วินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล หรือมีรายได

ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ  รวม 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2560 

           และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)   อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข 

(ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง  

หนา 2  ลําดับที ่3  

       เพ่ือเปนคาใชจายกรณฉีุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนกรณีเกิดสาธารณภัย หรือบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนอันเกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน เพ่ือจายเปนคาใชจายกรณฉีุกเฉิน ที่

มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน เปนการสวนรวม  หรือกรณี

การปองกันและยับยั้งการเกิดสาธารณภัย เชน อัคคภีัย  วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดใน

มนุษย โรคระบาดสัตว การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต 

รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมาย

รวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย

     เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้

     1. พระราชบัญญัญเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562

     2. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561

    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว 1179 ลงวันที ่15 

เมษายน 2563 เรื่องการกําหนดรายการในงบกลาง ประเภทสํารองจาย

       และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 
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จํานวน

จํานวน

จํานวน 110,000 บาทสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

          เพื่อเปนเงนิสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เปนเงิน 110,000 

บาท เพื่อจายสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เ(เงินสมทบของเทศบาล ตองไมนอยกวารอยละ 50 ของ

คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ)    เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสมทบ

กองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

           และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  อยูใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข (ครั้งที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 2 ลําดับที ่4  

          เพื่อจายเปนเงนิทดแทนใหกับพนักงานจางในสังกัดซึ่งเปนผูประกันตน ตาม 

พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท. 0808.2/4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง

การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสงเงนิสมทบเขากองทุนทดแทนรายปในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง

โดยประมาณทั้งป  เปนไปตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท. 0808.2/4172 ลง

วันที ่24 ธันวาคม 2561 

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี) 

42,958 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตาม

ขอบังคบัสันนิบาตฯ จํานวนไมนอยกวารอยละ เศษหนึ่งสวนหก ของรายรับจริง ของปที่

ลวงมาแลวโดยไมรวมเงนิกู เงินจายขาดเงนิสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)   

5,000 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

        เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500 ซึ่งตั้งจายตามระเบียบ

ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับประจําปไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู 

เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน

        ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็ญบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท. 0808.5/ว. 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 

เรื่องซักซอมแนวทางสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 5,300 บาท

เงินชวยพิเศษ 5,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 464,718 บาท

      เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงาน และลูกจาง ถึงแกความตายในระหวาง

เดินทางไปราชการ  

       เปนไปตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล 

ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2561 

        และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)  

       เพื่อจายเปนเงนิชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ิน ชวยเหลือคา

ครองชีพผูรับบํานาญ จํานวน 1 ราย  รวม 12 เดือน 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ 

พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 16 พ.ศ.2558  

         และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ถามี)
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5,000

5,000

42,958

110,000

72,000

75,000

8,673,600

40,000

464,718

105,949

3,110,400

5,300
เงินชวยคาครองชีพ

ผูรับบํานาญ (ชคบ.)
5,300

สํารองจาย 105,949

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,110,400

เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน
40,000

เงนิสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น

464,718

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
75,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,673,600

สมทบเขาระบบ

หลักประกันสุขภาพ
110,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 72,000

เงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน
5,000

เพ่ือจายเปนคาบํารุง

สมาคมสันนิบาต
42,958

รายจายตามขอผูกพัน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยพิเศษ 5,000

แผนงาน

วันที่พิมพ : 10/8/2563  18:53:13

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

180,000

1,555,200

207,360

725,760

180,000

730,000 1,659,240

84,000

1,015,500 1,990,000 10,184,500

1,628,300

60,000 42,000 390,000เงินประจําตําแหนง 42,000 246,000

เงินเดือนพนักงาน 1,639,500 5,539,500

คาจางลูกจางประจํา 649,500 212,700 766,100

584,600

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของ

พนักงาน
84,000

เงินคาตอบแทน

พิเศษนายก/

รองนายก

180,000

เงิน

เดือน 

(ฝาย

ประจํา)

คาตอบแทน

พนักงานจาง
344,640

เงินคาตอบแทน

เลขานุการ/ที่

ปรึกษา

นายกเทศมนตรี 

207,360

เงินเดือนนายก/รอง

นายก
725,760

180,000

เงินคาตอบแทน

สมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

งบ

บุคลากร

เงิน

เดือน 

(ฝาย

การเมือง)

เงินคาตอบแทน

ประจําตําแหนง

นายก/รองนายก
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

10,000 130,000

5,000

120,000 300,000

42,000 84,000

15,000

298,000 450,000 4,248,000

6,000 2,000 5,000 43,000

150,000 150,000

รายจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม

เขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่นๆ

กิจกรรมโครงการจัด

แขงขันกีฬาชุมชน

สัมพันธ

840,000

รายจายเก่ียวกับการ

รับรองและพิธีการ
30,000

คาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

10,000 5,000

รายจายเพ่ือใหไดมา

ซึ่งบริการ
2,300,000 360,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติ

ราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

50,000 130,000

คาเชาบาน 42,000

80,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

คา

ตอบ

แทน

เงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตร
40,000
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

10,000 10,000

45,000 45,000

5,000 5,000

10,000

85,000 85,000

40,000

3,000

คาใชจายโครงการ

ประชุมประชาคม

เมือง

3,000

คาใชจายโครงการ

จัดการแขงขันกีฬา

เดือนหา

คาใชจายโครงการ

เทศบาลเคลื่อนที่
40,000

กิจกรรมโครงการสง

นักกีฬาเขารวม

แขงขันกีฬากับ

หนวยงานอื่น

คาใชจายกิจกรรมวัน

สําคัญของชาติ ตาม

นโยบายรัฐบาล

10,000

กิจกรรมโครงการ

พัฒนาทักษะกีฬาเพื่อ

เด็กและเยาวชน

กิจกรรมโครงการวัน

เด็กแหงชาติ
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

20,000 20,000

30,000 30,000

20,000 20,000

140,000

150,000

300,000 300,000

10,000 20,000 310,000

คาใชจายโครงการ

อบรมเพิ่มศักยภาพ

และทัศนศึกษาดูงาน

ของชุมชน

คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ
30,000 50,000 200,000

คาใชจายโครงการ

สํารวจและปรับปรุง

ขอมูลภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสราง

140,000

คาใชจายโครงการ

อบรมเพิ่มศักยภาพ

บุคลากร

150,000

คาใชจายโครงการ

สงเสริมอาชีพ
คาใชจายโครงการ

สนับสนุนเรียนรูตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

คาใชจายโครงการ

ปองกันแกไขปญหา

เอดสและ

เพศสัมพันธแก

เยาวชน
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

40,000 40,000

400,000

20,000

8,000

20,000 20,000

5,000

40,000 40,000

10,000

100,000

โครงการฝกทบทวน

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติฯ

100,000

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออกและ

โรคติดตอ

โครงการฝกซอม

แผนการปองกันภัย
10,000

โครงการจัดกิจกรรม

ของเยาวชน

โครงการปองกันและ

ควบคุมไฟปา 

ลดหมอกควัน

5,000

คาใชจายวันเทศบาล 20,000

คาพวงมาลัย กระเชา

ดอกไม และพวงมาลา
8,000

คาใชจายในการ

พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/

ผูดูแลเด็ก

คาใชจายในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่น และผูบริหาร

ทองถิ่น

400,000

คา

ใช

สอย

งบดําเนิน

งาน
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

20,000 20,000

10,000

60,000 60,000

50,000 50,000

80,000 80,000

35,000 35,000

435,550 435,550

โครงการสงเสริม

และอนุรักษ

ประเพณีหลอเทียน

และแหเทียนพรรษา

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

โครงการสงเสริมและ

อนุรักษประเพณี

สงกรานต

โครงการสงเสริมและ

อนุรักษประเพณี

สักการะพระบรมธาตุ

ลอย

โครงการลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาล

สําคัญ

10,000

โครงการสงเสริมและ

อนุรักษประเพณีลอย

กระทง

โครงการฝกอบรม ให

ความรูเก่ียวกับ

กฎหมายสิทธิและ

หนาที่ของสตรี
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

60,000 60,000

30,000

120,000 120,000

20,000 20,000

30,000 20,000 520,000

38,000

162,000

10,000 10,000 120,000

155,000

437,000

2,000

5,000

36,000 20,000 101,000

20,000 20,000

820,000 820,000

วัสดวุทิยาศาสตร

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดเุครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดงุานบานงานครัว 15,000 30,000

วัสดเุช้ือเพลิงและ

หลอลื่น
270,000 85,000 82,000

วัสดสุนาม 2,000

วัสดคุอมพิวเตอร 20,000 80,000

วัสดไุฟฟาและวิทยุ 100,000 5,000 50,000

วัสดยุานพาหนะ 100,000 30,000 32,000

คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม
250,000 80,000 140,000

คาวัสดุ

วัสดเุครื่องแตงกาย 35,000 3,000

โครงการอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงานของ

เด็กและเยาวชน
โครงการอบรมสิทธิ

คนพิการ

โครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา

โครงการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม
30,000
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

5,000 5,000 80,000

15,000 10,000 275,000

3,000

10,000 20,000 170,000

1,000

100,000

80,000

430,000

500 7,000

30,000

12,200 11,400 78,700

51,800

คาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดตั้ง) แบบ

ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน

  ขนาด 15,000 บีทียู

51,800

คาจัดซื้อเกาอี้

ทํางานสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน

55,100

คาบริการโทรศพัท 30,000

ครุภัณฑสํานักงาน

คาไฟฟา 430,000

คาบริการไปรษณีย 500 6,000

100,000

คาน้ําประปา คาน้ํา 80,000

วัสดอุื่น 1,000

คา

สาธารณู

ปโภค

คาบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม

วัสดโุฆษณาและ

เผยแพร
3,000

วัสดสํุานักงาน 30,000 110,000

วัสดกุารเกษตร 70,000

วัสดกุอสราง 200,000 50,000
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

129,600 194,400

2,970 2,970

38,700

7,500 7,500

22,000

คาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล 

แบบท่ี 1

22,000

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องรับ

โทรศัพท
คาจัดซื้อตูเก็บ

เอกสาร ตูบานเลื่อน

สูงบานกระจก

25,800 12,900

คาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดตั้ง) แบบ

ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน

 ขนาด 24,000 บีทียู

64,800
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

22,000

30,000

22,000 22,000

15,000 15,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ

 Multifunction 

แบบฉีดหมึกพรอม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

คาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล 

แบบท่ี 2

30,000

คาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงาน

ประมวลผล

คาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล 

แบบท่ี 1 * (จอ

แสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว)

22,000
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

8,900 17,800

6,300

44,000

17,800

18,000

คาจัดซื้อเครื่องซักผา

 แบบธรรมดา ขนาด

 15 กิโลกรัม

18,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา ชนิด 

Network  แบบท่ี 1 

(28 หนา/นาท)ี

17,800

ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

เครื่องพิมพแบบฉีด

หมึก (Inkjet 

Printer) สําหรับ

กระดาษขนาด A3

6,300

จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร  

สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1

44,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา ชนิด 

Network แบบท่ี 1 

(28 หนา/นาท)ี

8,900

งบลงทุน

คา

ครุภัณฑ



164

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

5,500 5,500

10,900 10,900

15,800

339,000

10,000

44,800

จัดซื้อ

รถจักรยานยนต   

ขนาด 110  ซีซี  

แบบเกียรธรรมดา

44,800

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อลําโพง

อเนกประสงค 15 นิ้ว
10,000

ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

คาจัดซื้อกลอง cctv

 พรอมติดตั้ง
339,000

คาจัดซื้อเครื่อง

ตัดหญา แบบขอออน

คาจัดซื้อผามาน

พรอมอุปกรณ 

หองประชุมสภา

เทศบาล

ตําบลสามเงา

15,800

คาจัดซื้อเครื่องตมน้ํา

ไฟฟา
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

4,300

7,610

20,700

4,955

2,770

14,900

169,500

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมและตอเติม

อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

สามเงา

169,500

คาจัดซื้อเครื่องฉาย

ภาพแบบทึบแสง
14,900

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปการ

คาจัดซื้อสวาน

กระแทก
2,770

ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องสกัด

คอนกรีต
20,700

คาจัดซื้อตู

เชื่อมเหล็กพรอมสาย
4,955

คาจัดซื้อเครื่องเจียร 4,300

คาจัดซื้อเครื่องตัดไฟ

เบอร
7,610
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

205,000

846,000

620,000

77,000

โครงการกอสราง

ลาน คสล. จอดรถ

รับน้ํา ขางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

77,000

โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ํา

ถนนสุขาภิบาล

สาย 4 หมู 3

846,000

โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ํา

ถนนสุขาภิบาล

สาย 5 หมู 3

620,000

โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ํา

ถนนสุขาภิบาล

สาย 2 หมู 4

205,000

คาท่ีดิน

และส่ิง

กอสราง



167

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

347,000

200,000 200,000

20,000 20,000

เงินอุดหนุนสวน

ราชการ

อุดหนุนกิ่งกาชาด

อําเภอสามเงา ตาม

การดําเนินงาน

กิจกรรมกิ่งกาชาด

อําเภอสามเงา

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนกิจการ

ที่เปน

สาธารณประโยชน

โครงการซอมแซม

ผิวจราจรถนน

สุขาภิบาล

สาย 1 หมู 5 

(ริมแมน้ําปง) พรอม

ซอมแซมระบบ

ระบายน้ํา

347,000



168

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

1,740,000 1,740,000

30,000 30,000

อุดหนุนท่ีทําการ

อําเภอสามเงา

โครงการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด และการจัด

ระเบียบสังคมและ

ภารกิจดานความ

มั่นคงของภาครัฐ

รวมกับประชาชน 

ประจําปงบประมาณ

 2564

เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนอาหาร

กลางวนัเด็ก

ประถมศึกษา

งบเงิน

อุดหนุน

เงิน

อุดหนุน



169

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห

แผนงาน

สาธารณสุข

30,000

30,000

481,000 560,000 20,000 2,071,000 6,561,520 46,151,540

อุดหนุน

อําเภอสามเงา 

โดยที่ทําการปกครอง

อําเภอสามเงา 

ตามโครงการวัน

สําคัญของชาติ

30,000

รวม 12,709,925 8,578,675 1,069,700 14,099,720

อุดหนุนท่ีทําการ

อําเภอสามเงา

โครงการปองกัน

และควบคุมไฟปา 

ลดหมอกควัน

30,000






