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ประกาศเทศบาลตําบลชําฆอ้ 

เรื่อง  การประกาศใช้เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
********************************** 

   ตามที่เทศบาลตําบลชําฆ้อ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลตําบลชําฆ้อ และมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14สิงหาคม พ.ศ.
2562 และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562  และนายอําเภอเขาชะเมาได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามหนังสืออําเภอเขาชะเมา  ที่ รย 0023.8/1582 
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 น้ัน  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เพ่ิมเติม (ฉบับ 
ที่ 14) พ.ศ.2552 เทศบาลตําบลชําฆ้อ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ   วันที่   13   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62  
 

 
 

(นายสมชัย  ทรงวศิน) 
นายกเทศมนตรีตําบลชําฆ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลชําฆอ
อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลชําฆ้อ
อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 235,159.72 227,000.00 217,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 332,211.49 356,000.00 320,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 208,930.81 300,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,618.00 0.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 791,920.02 883,000.00 747,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 31,660,308.00 27,200,000.00 31,653,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31,660,308.00 27,200,000.00 31,653,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,437,094.00 17,385,194.00 16,060,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,437,094.00 17,385,194.00 16,060,000.00
รวม 47,889,322.02 45,468,194.00 48,460,000.00



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชําฆอ

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลชําฆอ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา
เทศบาลตําบลชําฆออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลชําฆอจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานได
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,912,450.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,311,112.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,709,612.55 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 47,120,108.20 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 239,061.30 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 364,322.78 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 226,443.35 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 167,052.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 29,408,532.77 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,714,696.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 9,341,250.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 34,235,881.52 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,963,007.86 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,434,361.40 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,174,806.01 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,303,106.25 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,360,600.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,765,250.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,933,475.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 498,000.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,999,533.83 9,263,472.00 10,024,610.00

งบบุคลากร 12,312,809.35 15,594,980.00 15,098,376.00

งบดําเนินงาน 10,724,113.33 10,535,542.00 11,812,214.00

งบลงทุน 2,059,663.36 7,157,800.00 8,840,800.00

งบเงินอุดหนุน 2,785,000.00 2,916,400.00 2,684,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 35,881,119.87 45,468,194.00 48,460,000.00

รวม 35,881,119.87 45,468,194.00 48,460,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลชําฆอ

อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลชําฆ้อ

อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,555,733

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,379,850

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,312,627

แผนงานสาธารณสุข 1,657,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,145,900

แผนงานเคหะและชุมชน 3,511,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 420,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 929,380

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,317,640

แผนงานการเกษตร 205,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,024,610

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,460,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,651,037 844,300 1,909,696 8,405,033

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,392,800 0 0 2,392,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,258,237 844,300 1,909,696 6,012,233

งบดําเนินงาน 3,730,600 365,000 708,000 4,803,600

    ค่าตอบแทน 199,600 0 216,000 415,600

    ค่าใช้สอย 2,226,000 320,000 340,000 2,886,000

    ค่าวัสดุ 705,000 45,000 152,000 902,000

    ค่าสาธารณูปโภค 600,000 0 0 600,000

งบลงทุน 186,900 45,000 75,200 307,100

    ค่าครุภัณฑ์ 186,900 45,000 75,200 307,100

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000

                                             รวม 9,608,537 1,254,300 2,692,896 13,555,733

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลชําฆ้อ

อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 853,850 0 853,850

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 853,850 0 853,850

งบดําเนินงาน 111,000 220,000 331,000

    ค่าตอบแทน 76,000 0 76,000

    ค่าใช้สอย 35,000 180,000 215,000

    ค่าวัสดุ 0 40,000 40,000

งบลงทุน 0 195,000 195,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 195,000 195,000

                                             รวม 964,850 415,000 1,379,850



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 691,220 1,105,693 1,796,913

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 691,220 1,105,693 1,796,913

งบดําเนินงาน 224,000 2,897,014 3,121,014

    ค่าตอบแทน 6,000 5,000 11,000

    ค่าใช้สอย 184,000 1,416,500 1,600,500

    ค่าวัสดุ 34,000 1,417,514 1,451,514

    ค่าสาธารณูปโภค 0 58,000 58,000

งบลงทุน 700 50,000 50,700

    ค่าครุภัณฑ์ 700 0 700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,344,000 2,344,000

    เงินอุดหนุน 0 2,344,000 2,344,000

                                             รวม 915,920 6,396,707 7,312,627



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 781,060 0 781,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 781,060 0 781,060

งบดําเนินงาน 41,000 630,000 671,000

    ค่าตอบแทน 2,000 0 2,000

    ค่าใช้สอย 20,000 630,000 650,000

    ค่าวัสดุ 19,000 0 19,000

งบลงทุน 0 25,900 25,900

    ค่าครุภัณฑ์ 0 25,900 25,900

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

                                             รวม 822,060 835,900 1,657,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 955,700 955,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 955,700 955,700

งบดําเนินงาน 120,000 120,000

    ค่าตอบแทน 35,000 35,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

งบลงทุน 70,200 70,200

    ค่าครุภัณฑ์ 70,200 70,200

                                             รวม 1,145,900 1,145,900



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,072,340 318,840 389,520 1,780,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,072,340 318,840 389,520 1,780,700

งบดําเนินงาน 620,600 439,500 596,000 1,656,100

    ค่าตอบแทน 77,600 0 1,000 78,600

    ค่าใช้สอย 273,000 10,000 415,000 698,000

    ค่าวัสดุ 270,000 429,500 180,000 879,500

งบลงทุน 44,500 30,000 0 74,500

    ค่าครุภัณฑ์ 44,500 30,000 0 74,500

                                             รวม 1,737,440 788,340 985,520 3,511,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 420,000 420,000

    ค่าใช้สอย 420,000 420,000

                                             รวม 420,000 420,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบบุคลากร 227,880 0 0 227,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 227,880 0 0 227,880

งบดําเนินงาน 26,500 190,000 365,000 581,500

    ค่าตอบแทน 2,500 0 0 2,500

    ค่าใช้สอย 15,000 190,000 360,000 565,000

    ค่าวัสดุ 9,000 0 5,000 14,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 120,000 120,000

    เงินอุดหนุน 0 0 120,000 120,000

                                             รวม 254,380 190,000 485,000 929,380
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบบุคลากร 177,240 0 177,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 177,240 0 177,240

งบดําเนินงาน 13,000 10,000 23,000

    ค่าตอบแทน 3,000 0 3,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000 20,000

งบลงทุน 75,000 8,042,400 8,117,400

    ค่าครุภัณฑ์ 75,000 50,000 125,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7,992,400 7,992,400

                                             รวม 265,240 8,052,400 8,317,640



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 85,000 85,000

    ค่าใช้สอย 55,000 55,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

                                             รวม 205,000 205,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,024,610 10,024,610

    งบกลาง 10,024,610 10,024,610

                                             รวม 10,024,610 10,024,610



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,555,733

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,379,850

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,312,627

แผนงานสาธารณสุข 1,657,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,145,900

แผนงานเคหะและชุมชน 3,511,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 420,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 929,380

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,317,640

แผนงานการเกษตร 205,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,024,610

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,460,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลชําฆ้อ และโดยอนุมัติของนายอําเภอเขาชะเมา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,460,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48,460,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลชําฆ้อปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลชําฆ้อ
อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลชําฆ้อมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสมชัย  ทรงวศิน)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลชําฆ้อ

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นางสาวกานต์จรัส  เอียดทองใส)

ตําแหนง นายอําเภอเขาชะเมา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลชําฆ้อ
อําเภอ เขาชะเมา  จังหวัดระยอง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 210,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 153,412.00 140,953.33 157,037.87 150,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 315,261.83 269,679.35 69,713.85 70,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 5,840.00 8,744.00 8,408.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 474,513.83 419,376.68 235,159.72 227,000.00 217,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 524.00 1,931.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 271,040.00 246,570.00 257,970.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

20.00 90.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 970.00 1,180.00 1,740.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 400.00 3,000.00 3,900.00 0.00 100.00 % 4,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,900.00 1,750.00 13,850.00 2,000.00 550.00 % 13,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 270,946.00 188,340.00 3,626.49 50,000.00 -94.00 % 3,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

53,550.00 47,300.00 47,800.00 50,000.00 -6.00 % 47,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 752.00 1,324.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 10.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 602,826.00 489,516.00 332,211.49 356,000.00 320,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 91,688.39 275,578.68 208,930.81 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 91,688.39 275,578.68 208,930.81 300,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 615.00 2,230.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายแบบแปลน 31,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 28.00 17.00 518.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 4,995.00 15,100.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,643.00 26,242.00 15,618.00 0.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 382,990.07 1,112,757.39 1,345,146.73 1,250,000.00 7.20 % 1,340,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,651,375.03 7,385,310.41 9,737,105.30 8,500,000.00 14.52 % 9,734,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 8,774,836.99 11,560,467.98 13,756,511.25 11,000,000.00 25.00 % 13,750,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 382,649.05 324,845.89 1,123,470.41 800,000.00 40.00 % 1,120,000.00
     ภาษีสุรา 1,251,905.41 1,272,798.53 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,692,858.83 3,067,294.72 4,884,843.35 5,000,000.00 -2.00 % 4,900,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 58,706.36 60,615.41 111,296.02 100,000.00 10.00 % 110,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42,369.91 39,656.86 38,146.59 50,000.00 -24.00 % 38,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

287,956.00 234,251.00 662,571.00 500,000.00 32.00 % 660,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 1,217.35 0.00 100.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,525,647.65 25,057,998.19 31,660,308.00 27,200,000.00 31,653,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

7,471,524.00 14,933,144.00 15,437,094.00 17,385,194.00 -7.62 % 16,060,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,471,524.00 14,933,144.00 15,437,094.00 17,385,194.00 16,060,000.00
รวมทุกหมวด 30,197,842.87 41,201,855.55 47,889,322.02 45,468,194.00 48,460,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลชําฆ้อ

อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,460,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 217,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 210,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 320,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่ารายรับจริงของปที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงของปที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา     

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 13,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 47,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,653,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 1,340,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,734,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 13,750,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,120,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,900,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 38,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 660,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,060,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,060,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปที่ผ่านมา 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400.00 1,384,140.00 1,374,480.00 1,374,480.00 -8.43 % 1,258,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,518,380.00 2,508,720.00 2,508,720.00 2,392,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,151,651.61 1,181,509.35 979,229.99 2,195,540.00 -3.92 % 2,109,527

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 18,039.51 8,220.00 168.55 17,750.00 20 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 85,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0 % 90,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,088,440.03 945,110.00 930,168.07 997,200.00 -1.79 % 979,320

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลชําฆ้อ
อําเภอเขาชะเมา    จังหวัดระยอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 114,260.00 88,690.00 77,927.74 78,960.00 -26.43 % 58,090

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,457,391.15 2,313,529.35 2,077,494.35 3,379,450.00 3,258,237
รวมงบบุคลากร 5,082,031.15 4,831,909.35 4,586,214.35 5,888,170.00 5,651,037

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 8,120.00 6,500.00 11,375.50 9,600.00 0 % 9,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 420.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 86,500.00 99,600.00 95,900.00 126,100.00 -4.84 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 94,620.00 131,100.00 157,695.50 205,700.00 199,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 283,915.33 441,647.08 286,264.65 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 324,450.00 49.79 % 486,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 41,445.00 26,575.00 64,920.00 60,000.00 0 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย 
ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา คา
ชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญของทาง
ราชการ

3,875.00 297,163.95 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,278.80 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 48,708.60 163,541.00 280,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

2,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬา 13,579.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศบาลยิ้ม 0.00 0.00 1,599,170.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเทศบาลสัมพันธ ประจําป 2559 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแผนแมบทแหลงทองเที่ยวตําบลชํา
ฆ้อ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ให้แก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลชําฆ้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดู
งานของเทศบาลตําบลชําฆ้อ ประจําป 2559

292,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยว
ของดีชําฆ้อ

0.00 0.00 146,000.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
ชําฆ้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
ชําฆ้อ 

0.00 0.00 226,700.00 204,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบริเวณอาง
เก็บน้ําประแสร หมูที่ 7

0.00 697,271.60 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคการออกเสียงประชามติ 6,192.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรักน้ํา รักปา รักเเผนดิน 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการรัฐพิธี 0.00 0.00 138,585.00 100,000.00 50 % 150,000

โครงการวันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการวันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 19,354.00 100,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการวันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระราชา ครั้้งหนึ่ง... พระราชาได้เสด็จพระ
ราชดําเนินมา 14 ก.ค. 2523

0.00 0.00 15,800.00 75,000.00 -100 % 0

โครงการวันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระราชา ครั้้งหนึ่ง... พระราชาได้เสด็จพระ
ราชดําเนินมา 14 ก.ค. 2523

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพอหลวง 0.00 0.00 79,385.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ

0.00 284,705.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 61,300.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการสมุดความดี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการแหลงเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการอบรม เพิ่มความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิ หน้าที่ สวัสดิการตางๆ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
ชําฆ้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

0.00 26,830.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

19,812.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนียของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ประจําปงประมาณ พ.ศ.2560

0.00 94,537.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 41,940.05 26,193.00 22,915.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 766,737.18 1,981,831.23 2,765,834.65 1,754,750.00 2,226,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 75,229.00 69,907.50 94,791.00 206,000.00 -61.17 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,000.10 5,927.80 14,891.19 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 38,032.00 50,000.00 36,005.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 9,035.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,000.00 0.00 3,650.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 212,555.50 478,134.30 251,373.00 430,000.00 0 % 430,000

วัสดุคอมพิวเตอร 10,137.00 22,030.00 12,790.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 372,953.60 625,999.60 422,535.19 831,000.00 705,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 421,247.47 374,275.21 324,276.77 460,000.00 0 % 460,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,208.00 8,472.00 8,496.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท 24,971.19 17,889.98 7,704.21 30,000.00 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 11,278.00 24,565.00 10,360.00 30,000.00 0 % 30,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,563.60 46,722.34 43,536.24 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 482,268.26 471,924.53 394,373.22 600,000.00 600,000
รวมงบดําเนินงาน 1,716,579.04 3,210,855.36 3,740,438.56 3,391,450.00 3,730,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน 0.00 86,000.00 0.00 0.00 100 % 34,500

1. ชุดรับแขกไม้สัก จํานวน 1 ชุด มี 4 ชิ้น 
ราคาชุดละ 39,900 บาท
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว ราคา
ตัวละ 6,900 บาท

0.00 0.00 0.00 53,700.00 -100 % 0

ครุภัณฑสํานักงาน
0.00 0.00 141,300.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 129,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ 3,490.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,700

จัดซื้อครุภัณฑจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,300

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 49,100.00 34,960.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซื้อครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 63,924.91 25,570.00 88,910.80 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 201,614.91 160,670.00 265,170.80 133,700.00 186,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง 

0.00 15,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 15,300.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 201,614.91 175,970.00 265,170.80 133,700.00 186,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 25,000.00 30,000.00 150,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนอําเภอเขาชะเมา 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอเขาชะเมา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000.00 30,000.00 150,000.00 40,000.00 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00 30,000.00 150,000.00 40,000.00 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไป 7,025,225.10 8,248,734.71 8,741,823.71 9,453,320.00 9,608,537
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 517,100.00 274,200.00 291,000.00 182,910.00 172.09 % 497,680

เงินประจําตําแหนง 38,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 351,380.00 350,880.00 361,320.00 334,960.00 -0.94 % 331,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 21,780.00 -31.96 % 14,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 930,980.00 649,080.00 676,320.00 539,650.00 844,300
รวมงบบุคลากร 930,980.00 649,080.00 676,320.00 539,650.00 844,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 57,500.00 30,000.00 27,500.00 36,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,576.00 7,839.00 4,200.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 63,076.00 37,839.00 31,700.00 46,000.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 201,606.40 171,400.00 138,000.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 13.33 % 170,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,976.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 19,029.00 42,189.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

โครงการกอสร้างป้ายประชาสัมพันธ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 19,297.00 19,335.00 5,397.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดทําวารสารเผยแพรข้อมูลขาวสาร 
ประจําป พ.ศ.2559

96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําสื่อเผยแพรข้อมูลขาวสาร 0.00 0.00 20,000.00 34,500.00 44.93 % 50,000

โครงการจัดทําสื่อเผยแพรข้อมูลขาวสาร 
ประจําป 2560

0.00 88,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเผยแพรข้อมูลขาวสาร 0.00 0.00 13,567.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพอหลวง 
ประจําปงบประมาณ 2560

0.00 48,960.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,800.00 8,250.00 1,500.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 334,679.40 385,274.00 220,653.00 314,500.00 320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,593.00 19,463.00 14,772.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 29,640.20 25,860.00 27,370.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 42,233.20 47,273.00 42,142.00 45,000.00 45,000
รวมงบดําเนินงาน 439,988.60 470,386.00 294,495.00 405,500.00 365,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน 0.00 0.00 19,500.00 8,500.00 22.35 % 10,400

1. โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 5,900 บาท
2. เก้าอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 1 ตัว ราคา
ตัวละ 3,700 บาท

0.00 0.00 0.00 15,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแ้พร 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,600

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
0.00 0.00 4,280.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 25,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,350.00 0.00 32,280.00 59,000.00 45,000
รวมงบลงทุน 25,350.00 0.00 32,280.00 59,000.00 45,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,396,318.60 1,119,466.00 1,003,095.00 1,004,150.00 1,254,300
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,078,670.33 979,190.00 855,840.00 941,660.00 14.61 % 1,079,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 24,160.00 4,075.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 152,640.00 162,420.00 170,040.00 179,940.00 5.87 % 190,500

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 6,840.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 488,300.00 513,240.00 474,960.00 564,000.00 -2.51 % 549,840

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 79,570.00 81,360.00 68,445.00 67,980.00 -29.25 % 48,096

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,872,180.33 1,782,285.00 1,611,285.00 1,805,580.00 1,909,696
รวมงบบุคลากร 1,872,180.33 1,782,285.00 1,611,285.00 1,805,580.00 1,909,696

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

13,650.00 14,000.00 57,200.00 106,500.00 -6.1 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 750.00 3,165.00 3,905.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 59,400.00 65,300.00 60,500.00 66,000.00 0 % 66,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,520.00 22,950.00 19,050.00 33,500.00 19.4 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 96,320.00 105,415.00 140,655.00 216,000.00 216,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 48,400.00 58,654.79 166,316.79 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

17,460.00 7,210.00 0.00 82,716.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 32,342.00 0.00 0 % 0

โครงการการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-laas)

0.00 29,161.30 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร e-laas

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร e-laas

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการเทศบาลตําบลชําฆ้อ บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ ประจําป 2559

7,030.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศบาลตําบลชําฆ้อ บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ ประจําป พ.ศ.2560

0.00 4,950.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศบาลตําบลชําฆ้อบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

0.00 0.00 0.00 2,284.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเทศบาลตําบลชําฆ้อบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,580.00 17,970.00 11,900.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 78,470.00 117,946.09 210,558.79 355,000.00 340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 43,218.05 35,068.75 41,591.40 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 52,000.00 61,480.00 47,650.00 55,000.00 45.45 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 340.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 10,986.30 16,439.50 25,380.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 106,204.35 113,328.25 114,621.40 127,000.00 152,000
รวมงบดําเนินงาน 280,994.35 336,689.34 465,835.19 698,000.00 708,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน 18,000.00 30,500.00 11,000.00 11,000.00 174.55 % 30,200

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 21,500.00 18,900.00 0.00 100 % 20,000

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 13,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 8,980.00 23,700.00 9,005.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรูงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,430.00 75,700.00 38,905.00 36,000.00 75,200
รวมงบลงทุน 40,430.00 75,700.00 38,905.00 36,000.00 75,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 90,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,283,604.68 2,289,674.34 2,116,025.19 2,539,580.00 2,692,896
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,705,148.38 11,657,875.05 11,860,943.90 12,997,050.00 13,555,733

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 116,170.00 163,560.00 173,280.00 188,640.00 2.96 % 194,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,823.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 561,880.00 561,480.00 565,200.00 570,600.00 6.22 % 606,110

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 -25.67 % 53,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 753,873.00 797,040.00 810,480.00 831,240.00 853,850
รวมงบบุคลากร 753,873.00 797,040.00 810,480.00 831,240.00 853,850
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 42,200.00 10,000.00 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,800.00 13,560.00 13,100.00 0.00 100 % 30,000

คาเชาบ้าน 0.00 25,150.00 25,300.00 27,600.00 30.43 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 13,800.00 38,710.00 80,600.00 37,600.00 76,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 9,000.00 2,790.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
รชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 21,000.00 75,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 9,000.00 23,790.00 85,000.00 35,000
รวมงบดําเนินงาน 13,800.00 47,710.00 104,390.00 122,600.00 111,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000.00 19,547.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 19,547.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 19,547.00 0.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 787,673.00 864,297.00 914,870.00 953,840.00 964,850
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 29,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 29,400.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 60,450.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยอุบัติเหตุทาง
ถนน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคตอต้านยาเสพติด 0.00 0.00 9,970.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคตอต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศ
การสงกรานต

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

0.00 0.00 4,670.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันปใหม

34,690.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันปใหมของเทศบาลตําบลชําฆ้อ 
ประจําป 2560

0.00 34,630.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันสงกรานต

34,690.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลวันสงกรานต ประจําป 2560

0.00 34,690.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกเยาวชน

0.00 9,700.00 14,260.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกเยาวชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

0.00 130,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0.00 9,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 2,080.00 10,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,480.00 12,050.00 6,400.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 88,460.00 230,670.00 103,330.00 168,000.00 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,044.70 9,694.20 8,915.24 10,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 34,800.00 0.00 29,960.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 49,800.00 48,800.00 49,500.00 50,000.00 -80 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 182,624.70 58,494.20 88,375.24 60,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 271,084.70 289,164.20 221,105.24 228,000.00 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑตู้ล็อกเกอร 3 ประตู ราคา 
7,500 บาท จํานวน 2 ตู้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑชุดดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 18,410.00 32,230.00 19,910.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,410.00 32,230.00 19,910.00 60,000.00 195,000
รวมงบลงทุน 18,410.00 32,230.00 19,910.00 60,000.00 195,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 289,494.70 321,394.20 241,015.24 288,000.00 415,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,077,167.70 1,185,691.20 1,155,885.24 1,241,840.00 1,379,850

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 242,880.00 255,840.00 268,980.00 294,300.00 80.7 % 531,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 133,000.00 132,960.00 114,360.00 138,000.00 4 % 143,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 18,490.00 21,800.00 -27.06 % 15,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 399,880.00 412,800.00 401,830.00 454,100.00 691,220
รวมงบบุคลากร 399,880.00 412,800.00 401,830.00 454,100.00 691,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

เงินชวยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,400.00 12,350.00 930.90 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 99,000.00 45.45 % 144,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

4,544.00 9,592.00 8,100.00 36,251.00 -17.24 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,630.00 480.00 6,930.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 23,574.00 22,422.00 15,960.90 145,251.00 184,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,722.90 14,998.00 13,967.00 14,000.00 0 % 14,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 4,847.10 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร 13,055.00 14,990.00 14,000.00 14,000.00 0 % 14,000

รวมค่าวัสดุ 37,777.90 34,835.10 27,967.00 34,000.00 34,000
รวมงบดําเนินงาน 61,351.90 57,257.10 43,927.90 179,251.00 224,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน 0.00 9,000.00 5,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 4,280.00 0.00 0.00 0 % 0

1. เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 
2 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 20,600.00 -100 % 0

จัดซื้อครุภัณฑอุปกรณเครื่องอานบัตร
แบบเอนกประสงค (Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 13,280.00 5,500.00 20,600.00 700
รวมงบลงทุน 0.00 13,280.00 5,500.00 20,600.00 700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 461,231.90 483,337.10 451,257.90 653,951.00 915,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 689,190.00 729,720.00 774,500.00 -6.48 % 724,333

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 216,000.00 216,000.00 321,800.00 3.59 % 333,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 929,190.00 969,720.00 1,144,300.00 1,105,693
รวมงบบุคลากร 0.00 929,190.00 969,720.00 1,144,300.00 1,105,693
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 16,100.00 70,560.00 584,640.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 558,000.00 -100 % 0

รายจายเพื่อไห้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 148,749.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ  (คาจัดการเรียน
การสอน)

0.00 0.00 0.00 153,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ  (คาอาหารกลาง
วัน)

0.00 0.00 0.00 450,640.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ  (คาจัดการศึกษา)

0.00 0.00 0.00 60,170.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

6,712.00 4,012.00 34,080.00 15,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการจัดงานวันเด็กเเหงชาติ ประจําป พ
.ศ.2560

0.00 169,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 137,130.00 0.00 154,642.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

โครงการประสานความรวมมือเพื่อพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน

0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมตามวัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมตามวัย

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

588,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลชําฆ้อ  (คาจัดการเรียนการ
สอน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลชําฆ้อ  (คาอาหารกลางวัน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 507,600.00 630,200.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลชําฆ้อ  (คาจัดการศึกษา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,500

รวมค่าใช้สอย 747,942.00 751,172.00 1,403,562.00 1,394,559.00 1,416,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 10,000.00 40,000.00 -50 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,857.35 9,694.20 5,204.48 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,905.00 20,323.00 24,975.00 35,000.00 0 % 35,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,372,058.10 1,331,753.82 1,352,836.54 1,285,772.00 2.24 % 1,314,514

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 10,143.60 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -66.67 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 4,960.00 9,940.00 13,190.00 19,000.00 5.26 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,405,780.45 1,371,711.02 1,416,349.62 1,417,772.00 1,417,514
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 25,570.46 20,985.87 43,954.91 38,000.00 -7.89 % 35,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 13,257.30 18,000.00 0 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,570.46 20,985.87 57,212.21 61,000.00 58,000
รวมงบดําเนินงาน 2,179,292.91 2,143,868.89 2,877,123.83 2,878,331.00 2,897,014
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขงมอเตอรไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 9,400.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 6,460.00 40,380.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 6,460.00 72,780.00 24,000.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา ตอเติม และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000
รวมงบลงทุน 0.00 6,460.00 72,780.00 74,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,412,000.00 2,404,000.00 2,431,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 2,556,400.00 -8.31 % 2,344,000

รวมเงินอุดหนุน 2,412,000.00 2,404,000.00 2,431,000.00 2,556,400.00 2,344,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,412,000.00 2,404,000.00 2,431,000.00 2,556,400.00 2,344,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,591,292.91 5,483,518.89 6,350,623.83 6,653,031.00 6,396,707
รวมแผนงานการศึกษา 5,052,524.81 5,966,855.99 6,801,881.73 7,306,982.00 7,312,627

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 56,220.00 315.33 % 233,500

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 431,220.03 434,400.00 425,880.00 457,440.00 2.65 % 469,560

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00 36,000.00 34,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 467,220.03 470,400.00 459,880.00 591,660.00 781,060
รวมงบบุคลากร 467,220.03 470,400.00 459,880.00 591,660.00 781,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,650.00 0.00 1,810.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชการจักร

0.00 10,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 11,596.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,190.00 7,600.00 4,800.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 10,840.00 18,200.00 18,206.00 20,000.00 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,961.00 14,575.00 9,759.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 1,995.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร 2,285.00 5,235.00 4,070.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 13,246.00 21,805.00 13,829.00 19,000.00 19,000
รวมงบดําเนินงาน 24,086.00 40,005.00 32,035.00 41,000.00 41,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 501,206.03 510,405.00 491,915.00 632,660.00 822,060
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ"ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุม
กําเนิดสัตวเลี้ยงตําบลชําฆ้อ"

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ"ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก"

170,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควม
กําเนิดสัตวเลี้ยงตําบลชําฆ้อ

0.00 126,264.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 172,113.40 185,476.90 190,000.00 -100 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 190,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ
แกนนําสุขภาพผู้นําชุมชน

199,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยให้
ถูกวิธี

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยให้
ถูกวิธี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสงเสริม อนุรักษ  ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 149,775.00 160,000.00 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณอัคราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษโลก

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 519,900.00 298,377.40 335,251.90 600,000.00 630,000
รวมงบดําเนินงาน 519,900.00 298,377.40 335,251.90 600,000.00 630,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,900

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑการเกษตร 0.00 116,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 116,000.00 0.00 13,300.00 25,900
รวมงบลงทุน 0.00 116,000.00 0.00 13,300.00 25,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 67,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 67,500.00 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 67,500.00 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 587,400.00 414,377.40 515,251.90 793,300.00 835,900
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,088,606.03 924,782.40 1,007,166.90 1,425,960.00 1,657,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 321,780.00 333,060.00 444,820.00 556,860.00 -1.79 % 546,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 14,200.00 21,300.00 -75.12 % 5,300

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 368,680.00 367,920.00 379,080.00 369,440.00 -2.15 % 361,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 5,820.00 1,620.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 738,280.00 744,600.00 880,100.00 989,600.00 955,700
รวมงบบุคลากร 738,280.00 744,600.00 880,100.00 989,600.00 955,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 30,000.00 30,000.00 27,500.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 30,000.00 30,000.00 27,500.00 35,000.00 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,251.00 4,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -62.5 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 31,728.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

1,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -60 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 37,681.00 4,600.00 31,728.00 85,000.00 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,919.00 9,964.00 9,998.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,920.00 9,999.00 9,920.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 19,839.00 19,963.00 19,918.00 25,000.00 25,000
รวมงบดําเนินงาน 87,520.00 54,563.00 79,146.00 145,000.00 120,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อครุภัณฑกล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,300

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 70,200
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 70,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 825,800.00 799,163.00 959,246.00 1,134,600.00 1,145,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงที่อยูอาศัยผู้ด้อยโอกาส 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 840,600.00 799,163.00 959,246.00 1,134,600.00 1,145,900

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 249,594.99 410,660.00 277,440.00 230,740.00 156.35 % 591,500

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 14,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 385,165.00 366,840.00 384,120.00 404,640.00 2.79 % 415,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 56,960.00 51,580.00 44,720.00 34,200.00 -32.98 % 22,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 733,719.99 871,080.00 720,280.00 711,580.00 1,072,340
รวมงบบุคลากร 733,719.99 871,080.00 720,280.00 711,580.00 1,072,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 56,700.00 30,400.00 22,600.00 221.24 % 72,600

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 56,700.00 30,400.00 27,600.00 77,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,850.00 179,854.79 142,774.79 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 243,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 29,623.20 23,300.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

11,184.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,140.00 12,960.00 7,450.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 43,174.00 222,437.99 193,524.79 270,000.00 273,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,827.00 17,982.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วันที่พิมพ : 1/10/2562  19:50 หน้า : 35/57



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 165,892.30 221,197.70 315,555.60 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,985.00 9,875.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 193,704.30 249,054.70 335,555.60 270,000.00 270,000
รวมงบดําเนินงาน 272,878.30 528,192.69 559,480.39 567,600.00 620,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน 0.00 0.00 9,000.00 0.00 100 % 7,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 0.00 25,170.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 2 ตู้
8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
20,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 61,200.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 55,500.00 -86.49 % 7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 44,550.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,550.00 7,000.00 34,170.00 116,700.00 44,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 72,550.00 7,000.00 34,170.00 116,700.00 44,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,079,148.29 1,406,272.69 1,313,930.39 1,395,880.00 1,737,440
งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 186,760.00 267,240.00 275,160.00 286,200.00 3.61 % 296,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 34,000.00 47,340.00 43,260.00 34,140.00 -34.62 % 22,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 220,760.00 314,580.00 318,420.00 320,340.00 318,840
รวมงบบุคลากร 220,760.00 314,580.00 318,420.00 320,340.00 318,840

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 3,150.00 3,100.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 3,150.00 3,100.00 10,000.00 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 55,280.48 114,484.65 97,724.17 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 398,778.00 299,000.00 686,500.00 229,500.00 43.57 % 329,500

รวมค่าวัสดุ 454,058.48 413,484.65 784,224.17 379,500.00 429,500
รวมงบดําเนินงาน 454,058.48 416,634.65 787,324.17 389,500.00 439,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 6,000.00 21,250.00 49,969.49 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000.00 21,250.00 49,969.49 30,000.00 30,000
รวมงบลงทุน 6,000.00 21,250.00 49,969.49 30,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 340,346.67 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 340,346.67 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 340,346.67 0.00 0.00 0.00 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,021,165.15 752,464.65 1,155,713.66 739,840.00 788,340

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 344,176.77 328,800.00 332,040.00 336,720.00 1.43 % 341,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 47,935.48 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 392,112.25 376,800.00 380,040.00 384,720.00 389,520
รวมงบบุคลากร 392,112.25 376,800.00 380,040.00 384,720.00 389,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 399,608.10 455,368.06 417,721.15 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและติดตั้ง
จุดทิ้งขยะอันตรายในชุมชน 0.00 29,820.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,356.45 7,687.80 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 402,964.55 492,875.86 417,721.15 415,000.00 415,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,819.00 83,852.60 132,525.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 12,750.00 12,750.00 14,850.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 30,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 84,569.00 96,602.60 177,375.00 180,000.00 180,000
รวมงบดําเนินงาน 487,533.55 589,478.46 595,096.15 596,000.00 596,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 18,940.44 49,380.00 49,470.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,940.44 49,380.00 49,470.00 140,000.00 0
รวมงบลงทุน 18,940.44 49,380.00 49,470.00 140,000.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 898,586.24 1,015,658.46 1,024,606.15 1,120,720.00 985,520
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,998,899.68 3,174,395.80 3,494,250.20 3,256,440.00 3,511,300
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตามรอยพอ อยางพอเพียง 0.00 0.00 173,250.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 195,636.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ
กลุมสตรีอาสาพัฒนา

199,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ
สตรีตําบลชําฆ้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการสงเสริมฝึกอบรมอาชีพ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและเพิ่มศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

0.00 0.00 95,700.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตําบลชําฆ้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 395,586.00 0.00 268,950.00 420,000.00 420,000
รวมงบดําเนินงาน 395,586.00 0.00 268,950.00 420,000.00 420,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 395,586.00 0.00 268,950.00 420,000.00 420,000
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
0.00 29,967.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีอาสา
พัฒนา

0.00 198,196.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและเพิ่มศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ 0.00 99,922.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 344,085.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 344,085.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 344,085.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 395,586.00 344,085.00 268,950.00 420,000.00 420,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 206,820.00 206,640.00 212,760.00 221,280.00 2.98 % 227,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 206,820.00 206,640.00 212,760.00 221,280.00 227,880
รวมงบบุคลากร 206,820.00 206,640.00 212,760.00 221,280.00 227,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0 % 2,500

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 3,900.00 8,000.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 3,784.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 7,684.00 8,000.00 15,000.00 15,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร 4,800.00 4,785.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 4,800.00 4,785.00 5,000.00 5,000.00 9,000
รวมงบดําเนินงาน 4,800.00 12,469.00 13,000.00 22,500.00 26,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

211,620.00 219,109.00 225,760.00 243,780.00 254,380

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการ พี่สอน น้องเลน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการ พี่สอน น้องเลน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเข้ารวมการแขงขันกีฬา 0.00 11,545.00 14,625.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา

0.00 0.00 0.00 42,960.00 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

โครงการพี่สอน น้องเลน 0.00 0.00 13,995.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 11,545.00 28,620.00 122,960.00 190,000

วันที่พิมพ : 1/10/2562  19:50 หน้า : 44/57
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0.00 9,680.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 9,680.00 0.00 5,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 21,225.00 28,620.00 127,960.00 190,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑกีฬา 0.00 0.00 0.00 390,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 8,000.00 390,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 8,000.00 390,000.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 21,225.00 36,620.00 517,960.00 190,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ. 
2562

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอเขาชะเมา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาใช้จายโครงการเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอเขาชะเมา ประจําป 2562

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีเนื่องใน
วันขึ้นปใหม ป พ.ศ. 2562

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 
ประจําป 2559

28,713.30 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปใหม ประจําป 2560

0.00 5,787.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
วันสงกรานต ประจําป 2559

43,022.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 0.00 0.00 80,832.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 
ประจําป 2560

0.00 132,584.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีเนื่องในวัน
ขึ้นปใหม ป 2561

0.00 0.00 5,780.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ถวายเทียนพรรษา

0.00 0.00 19,787.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
แหเทียนเข้าพรรษา ประจําป 2560

0.00 27,167.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศกาลผลไม้และของดีเขาชะเมา 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศกาลผลไม้และของดีเขาชะเมา 
ประจําป 2560

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอเขา
ชะเมา ประจําป 2559

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0.00 66,540.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000

รวมค่าใช้สอย 170,735.30 331,078.00 205,399.00 376,000.00 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000
รวมงบดําเนินงาน 170,735.30 331,078.00 205,399.00 381,000.00 365,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 125,000.00 105,000.00 24,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 125,000.00 105,000.00 24,000.00 55,000.00 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 125,000.00 105,000.00 24,000.00 55,000.00 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 295,735.30 436,078.00 229,399.00 436,000.00 485,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 507,355.30 676,412.00 491,779.00 1,197,740.00 929,380

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 161,620.00 160,800.00 165,480.00 172,200.00 2.93 % 177,240

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 2,700.00 110.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 164,320.00 160,910.00 165,480.00 172,200.00 177,240
รวมงบบุคลากร 164,320.00 160,910.00 165,480.00 172,200.00 177,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 13,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ครุภัณฑสํารวจ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 75,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 164,320.00 160,910.00 165,480.00 205,200.00 265,240
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 9,134.40 7,900.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 9,134.40 7,900.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 9,134.40 7,900.00 10,000.00 10,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑกอสร้าง 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑโรงงาน 0.00 15,354.50 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 31,180.00 46,302.50 153,508.07 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

คาบํารุงรักษาซอมแซมสิ่งกอสร้าง จํานวน 
50,000 บาท

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,180.00 61,657.00 153,508.07 150,000.00 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายคลองไอ้วอง ซอย 1 หมูที่ 2 0.00 488,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายสระน้ําสาธารณะประโยชน  หมูที่ 9 0.00 478,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายหนองปลาไหล-ห้วงหิน หมูที่ 8

0.00 488,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองหิน - ศรีประชา หมู 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชําฆ้อ ซอย 1 หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางสายซอย เขาชองลม - บ้านตาเพชร 
หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรวมใจพัฒนา 2 หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรางปลาดุก - คลองปาไม้ 
หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีประชา - เนินต้นชัน 
หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีประชา - บอยายเรียน 
หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีสุข หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 279,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนขนุน-เขาชองลม ซอย1 หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสุขสํารอง - น้ําใส หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปลาไหล - 
คลองชลประทาน หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 362,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองเสม็ด - ทาข้าม หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาชองลม-บ้านตาเพชร 
หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเทศบาล 1 
(ข้างเทศบาล)หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนขนุน-เขาชองลม 
ซอย 2 หมู 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองเสม็ด-ทาข้าม หมูที่ 2 

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนยางแบบเคพซีล 
(CAPE SEAL) สายหนองปลาไหล - ห้วงหิน 
หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
(CAPE SEAL) สายคลองโพล้ ซอย 2 หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
(CAPE SEAL) สายทรัพยสะแหน - อางประ
แสร หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
(CAPE SEAL) สายเทศบาล2 - หนองเสม็ด 
หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
(CAPE SEAL) สายศรีประชา - โปงสะท้อน 
หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแบบแคพซีล 
(CAPE SEAL) 
สายศรีประชา - โป้งสะท้อน หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 470,000

โครงการกอสร้างถังสงน้ําประปาบ้าน สวน
ขนุน ซอยหนองนกเขา หมูที่ 5

96,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาแบบแชมเปญ
พร้อมฐาน ขนาดสูง 15 เมตร หมู 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการกอสร้างระบบประปาแบบแชมเปญ
พร้อมฐาน ขนาดสูง 15 เมตร หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค แบบ 
cape seal พื้นที่หน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ หมูที่ 2

0.00 0.00 478,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเรือนรับรองพิเศษ ที่
ประทับทรงงาน

0.00 0.00 599,000.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 8 98,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการซอมสร้างผิวทางแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายชําฆ้อ - รพช. หมูที่ 3,5

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100 % 0

โครงการเทพื้นลานฌาปนสถานบ้านเขาชอง
ลม หมูที่้ 4

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทพื้นลานหน้าฌาปนสถาน วัดศรี
ประชา หมูที่ 1 

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล 
(CAPE SEAL) สายชําฆ้อ - 
ทาข้าม หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,080,700

โครงการวางทอประปา สายชําฆ้อ - คลอง
หิน หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 376,000.00 -100 % 0

โครงปรับปรุงผิวลาดยาง สายสวนขนุน - กู้
ภัย หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 253,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 491,460.00 1,455,500.00 1,330,000.00 6,586,000.00 7,992,400
รวมงบลงทุน 538,640.00 1,517,157.00 1,483,508.07 6,736,000.00 8,042,400

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 538,640.00 1,526,291.40 1,491,408.07 6,746,000.00 8,052,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 702,960.00 1,687,201.40 1,656,888.07 6,951,200.00 8,317,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาแหลงน้ําทางการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพด้าน
การเกษตรในตําบลชําฆ้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอนุรักษผักพื้นบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอนุรักษผักพื้นบ้าน  0.00 0.00 44,720.00 20,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 44,720.00 35,000.00 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 49,800.00 15,735.00 19,875.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 49,800.00 15,735.00 19,875.00 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 49,800.00 15,735.00 64,595.00 65,000.00 85,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 169,800.00 135,735.00 184,595.00 185,000.00 205,000
รวมแผนงานการเกษตร 169,800.00 135,735.00 184,595.00 185,000.00 205,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 278,950.76 244,094.00 262,187.00 275,000.00 2.33 % 281,412

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,860.00 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 5,420,500.00 5,742,700.00 6,660,000.00 5.68 % 7,038,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 952,000.00 1,044,000.00 1,296,000.00 3.7 % 1,344,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 54,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

สํารองจาย 145,622.00 242,019.00 189,079.00 304,962.00 -1.87 % 299,254

รายจายตามข้อผูกพัน 171,633.50 173,293.17 173,947.83 0.00 0 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 43,900.00 -100 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 52,873

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 166,390
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินสมทบกองทุนทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,621

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลชําฆ้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 139,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลชําฆ้อ

0.00 0.00 0.00 139,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

464,000.00 480,000.00 527,620.00 561,660.00 12.71 % 633,060

รวมงบกลาง 1,114,206.26 7,571,906.17 7,999,533.83 9,351,382.00 10,024,610
รวมงบกลาง 1,114,206.26 7,571,906.17 7,999,533.83 9,351,382.00 10,024,610
รวมงบกลาง 1,114,206.26 7,571,906.17 7,999,533.83 9,351,382.00 10,024,610

รวมแผนงานงบกลาง 1,114,206.26 7,571,906.17 7,999,533.83 9,351,382.00 10,024,610
รวมทุกแผนงาน 24,652,854.16 34,124,103.01 35,881,119.87 45,468,194.00 48,460,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลชําฆ้อ

อําเภอ เขาชะเมา   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,460,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,608,537 บาท

งบบุคลากร รวม 5,651,037 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,392,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
- นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 27,600 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท 
- รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 15,180
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท 
เป็นไปตามระเบียบ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาและ
จ่ายเป็นกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษาและจ่ายเป็นกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ 4,000 บาท /เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา อัตราละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบทอนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษาและจ่ายเป็นกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษาและจ่ายเป็นกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 4,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตรา
ละ 3,000 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 72,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษาและจ่ายเป็นกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษาและจ่ายเป็นกรรมการสภาเทศบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 9,660 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจํานวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 6,900 บาท/เดือนจํานวน12 เดือน 
เป็นเงิน 82,800 บาท 
เป็นไปตามระเบียบ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษาและจ่ายเป็นกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษาและจ่ายเป็นกรรมการสภาเทศบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,258,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ 15,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ 12,420 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิก/เลขานุการสภา
เทศบาล จํานวน 8 อัตรา อัตราละ 9,660 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 927,360 บาท 
เป็นไปตามระเบียบ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษาและจ่ายเป็นกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษาและจ่ายเป็นกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,258,237 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,109,527 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี เเละเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 979,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,090 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 3,730,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 199,600 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการสภา
เทศบาลและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549 
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ค่าใช้สอย รวม 2,226,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 486,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อบรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 40,000 บาท ให้ตั้ง
งบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ ให้เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่
กําหนด และตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด
และให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบ
การเบิกจ่ายเงินโดยมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอด
เงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรองให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง และให้แนบ
บัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรอง
การจ่าย จํานวน 20,000 บาท
ข้อ (1) และ ข้อ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่า
เบี้ยเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตามความจําเป็น หรือค่า
ชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการเทศบาลยิ้ม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลยิ้ม 
- เป็นไปตามเพื่อเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใข้
จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้า 119 ลําดับ 5

โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างบเทศบาลตําบลชําฆ้อ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนการดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกี
ฬ่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้า 97 ลําดับ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลชําฆ้อ

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างเทศบาลตําบลชําฆ้อ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการรัฐพิธี จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรัฐพิธี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)หน้า 76 ลําดับ 3 
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โครงการวันสําคัญของชาติ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันสําคัญของชาติ เช่น 
6 เมษายน  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
28 กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
12 สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม  วันปิยะมหาราช
5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,วันชาติ ,วันพ่อแห่งชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 76 ลําดับ 2

โครงการวันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง... พระราชาได้
เสด็จพระราชดําเนินมา 14 ก.ค. 2523

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระราชา ครั้งหนึ่งพระราชาได้เสด็จพระราชดําเนินมา 14 ก.ค. 2523  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 120 ลําดับ 8 
    

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลชําฆ้อ
 ตามที่กฎหมายกําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
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โครงการอบรม เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ สวัสดิการต่างๆ ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลชําฆ้อ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ
ในสิทธิ หน้าที่ สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลชําฆ้อ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 705,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นทื  เทปพี
วีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เเฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชื้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครี่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อมส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิงขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผง
ซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  19:13:58 หน้า : 15/141



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  19:13:58 หน้า : 16/141



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สานพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์
รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น เเก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลชําฆ้อ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าณนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่า
เทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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งบลงทุน รวม 186,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 186,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 34,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะแบบเหล็ก จํานวน 5 ตัว
- ขนาด 4 ฟุต ราคาตัวละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 34,500 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(ตามราคาท้องถิ่น)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 33,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่ําความส่องสว่างขั้นต่ํา
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยง
มุม ขนาด 120 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด
ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- ขนําด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว
หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จาน
วน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
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เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1
 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
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 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท
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- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 1,400 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว
 4222 ลงว้นที่ 26 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7
  กุมภาพันธ์ 2562
(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ      

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอเขาชะเมา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเขาชะเมา ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเขาชะเมาตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์พระมหา
ชนก จํานวน 10,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ
.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562    
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,254,300 บาท
งบบุคลากร รวม 844,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 844,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 497,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี เเละเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 331,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะและผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  19:13:58 หน้า : 30/141



โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชาคมท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่ 12
 มีนาคม   2553 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 118 ลําดับ 4

โครงการจัดทําสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.7/ว1045
 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/ว
 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 119 ลําดับ 6

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.7/ว1045
 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/ว
 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 118 ลําดับ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นทื  เทปพี
วีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เเฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562   
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งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 10,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โต๊ะทํางานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว ราคา 6,900 บาท
2. เก้าอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 1 ตัว ราคา 3,500 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562   
(เป็นไปตามราคาท้องถิ่น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
ตามรายละเอียด ดังนี้    
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท   
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คุณลักษณะพื้นฐาน     
* มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 cord) โดยมี
ความเร็ว    
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกา    
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
* หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ cache Memory รวม
ในระดับ    
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
* มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้   
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB   
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics    
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําในหลักการภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB    
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการ   
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
* มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB    
* มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด    
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
* มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t    
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง     

* มีแป้นพิมพ์และเม้าส์    
* มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED รายละเอียด ดังนี้   
  
คุณลักษณะพื้นฐาน     
* มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
* มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)    
* มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
* มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
* สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ  2,500 บาท  จํานวน 4
 เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน     
* มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
* สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562     
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,692,896 บาท
งบบุคลากร รวม 1,909,696 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,909,696 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,079,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี เเละเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 190,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 549,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,096 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 708,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตและระเบียบดังนี้
1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดหรือบุคคลภายนอกที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549    

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยบกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญา
นต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนา สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง โครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ์ 2561 
- เป้นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-laas จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการดําเนินการจัดทําบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-laas) เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบให้
มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ (e-laas) 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561 - 2565 ) 
 

โครงการเทศบาลตําบลชําฆ้อบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลตําบลชําฆ้อบริการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  0808.3/ว462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483        ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า120 ลําดับ 9  
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 152,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นทื  เทปพี
วีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เเฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ของกองคลัง เทศบาลตําบลชําฆ้อ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด สี กระดาษและ
อื่นๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่กิจการของเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 
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งบลงทุน รวม 75,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 30,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
ตามรายการดังต่อไปนี้   
1.จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบสองบานเปิด จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท
เป็นเงิน 11,000 บาท (ตามบัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทํางานแบบเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท 
(ตามราคาท้องถิ่น)  
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 7,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562     
(ตามราคาท้องถิ่น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
แบบ Network แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom1
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
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 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 
     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรูงครุภัณฑ์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆใช้งานได้
ปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 964,850 บาท

งบบุคลากร รวม 853,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 853,850 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี เเละเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 606,110 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในรชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 415,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)หน้า 79 ลําดับ 8    

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว1463 ลง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว3334 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว3188 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 79 ลําดับ 7
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โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อปพร. ที่มาปฏิบัติ
งาน ค่าเครื่องดื่มบริการประชาชน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464
 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )พ.ศ.2561-2565
) หน้า 78 ลําดับ 3   

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อปพร. ที่มาปฏิบัติ
งาน ค่าเครื่องดื่มบริการประชาชน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464
 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )พ.ศ.2561-2565
) หน้า 77 ลําดับ 2 
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โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่เยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ
ป้องกันภัยแก่เยาวชน โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุฝึก ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 78 ลําดับ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ    
 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ต่างๆ เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อผ้า เครื่องหมายยศ สังกัด เข็มขัด หมวก เสื้อ สะท้อนแสง ชุดดับ
เพลิง และอื่นๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562     
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้การจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิงชนิด
ต่างๆ สายยาง สายส่งน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา น้ํายาดับเพลิง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562  
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งบลงทุน รวม 195,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู ราคา 7,500 บาท จํานวน 2 ตู้ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู ราคา 7,500 บาท    จํานวน 2 ตู้
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562   
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง ในอาคาร ราคา 25,000
 บาท/ชุด จํานวน 6 ชุด
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครูภัณฑ์)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 915,920 บาท

งบบุคลากร รวม 691,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 691,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 531,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี เเละเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 224,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยบกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญา
นต่างๆ ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 34,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นทื  เทปพี
วีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เเฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อมส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิงขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผง
ซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด สี กระดาษ และอื่นๆ  ที่ใช้ในการเผยแพร่กิจการของเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

งบลงทุน รวม 700 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 1,400 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว
 4222 ลงว้นที่ 26 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7
  กุมภาพันธ์ 2562

เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามบัญชรราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,396,707 บาท
งบบุคลากร รวม 1,105,693 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,105,693 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 724,333 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับปรุงเงิน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 2,897,014 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ  ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,416,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อไห้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยบกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญา
นต่างๆ ฯลฯ     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายนการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 80 ลําดับ 2
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)     

โครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4
 ด้านเหมาะสมตามวัย
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้า 81 ลําดับ 6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลชําฆ้อ  (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี) จํานวน 100 คน คนละ 1,700 บาท
รวมเป็นเงิน170,000 บาท 
เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย       พ.ศ
.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)     
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลชําฆ้อ  (ค่าอาหารกลางวัน)

จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ ค่าอาหารกลางวัน จํานวน
เด็ก 100 คน  245 วัน เป็นเวลา  2  ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 490,000
 บาท (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) 
- เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ  (ค่าจัดการศึกษา)

จํานวน 56,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) 
- เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ.2563     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)     
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ค่าวัสดุ รวม 1,417,514 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นทื  เทปพี
วีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เเฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สวิทไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อมส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิงขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผง
ซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,314,514 บาท

อาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    จํานวนรวม  1,122,893.20  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านศรีประชา จํานวนเด็ก 140
 คน 260 วัน เป็นเงิน 268,268 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านชําฆ้อ จํานวนเด็ก 257
 คน 260 วัน เป็นเงิน 492,463.40  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม (เงินอุดหนุน
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สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านเขาช่องลม จํานวนเด็ก 189
 คน 260 วัน เป็นเงิน 362,161.80สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(2)  อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล ชําฆ้อ
 จํานวน  191,620  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม) พร้อมดื่ม  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชําฆ้อ จํานวน 100
 คน 260 วัน 
ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  19:13:58 หน้า : 72/141



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อื่นๆ เช่น
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ สําลี เวชภัณฑ์ ถุงมือ และผ้าพัน
แผล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 58,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลและเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรือ
อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลและเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํา
ประปา ค่าน้ําบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองการศึกษา
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบริการสื่อโทรคมนาคม ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรือ
อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลและเพื่อจ่ายเป็นค่าค่า
บริการสื่อโทรคมนาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลชําฆ้อ ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองการศึกษา
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
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วันที่พิมพ์ : 13/9/2562  10:18:12

รวม 50,000

รวม 50,000

จํานวน 50,000

-

รวม 2,344,000

รวม 2,344,000

จํานวน 2,344,000

1. เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชําฆ้อ 

จํานวน 1,028,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชําฆ้อ 

จํานวน 200 วัน

2. เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีประชา

จํานวน 560,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีประชา

จํานวน 200 วัน

3. เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาช่องลม

จํานวน 756,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาช่องลม 

จํานวน 200 วัน

- เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แยกเป็น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ต่อเติม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บาท

บาท

เงินอุดหนุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท

หน้า : 77/141

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ บาท

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน บาท



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 822,060 บาท

งบบุคลากร รวม 781,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 781,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 233,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี เเละเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 469,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดหรือบุคคลภายนอกที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะและผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ      
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ค่าวัสดุ รวม 19,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น  เทปพีวี
ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เเฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ สี ทินเนอร์ เลื่อย ตะปู ค้อน ท่อน้ําประปา ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อื่นๆ เช่น
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ สําลี เวชภัณฑ์ ถุงมือ และผ้าพัน
แผล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  19:13:59 หน้า : 83/141



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด สี กระดาษ และ
อื่นๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่กิจการของเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 835,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 190,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในเขตเทศบาลตําบลชําฆ้อ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง(ฉบับที่ 14 )พ.ศ.2562 มาตรา 50(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้า 84 ลําดับ 1
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โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยให้
ถูกวิธี 
เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2562
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 87 ลําดับ 8   

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์  ฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- เป้นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560
- เป้นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 มกราคม 2558
- เป้นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 99 ลําดับ 1  
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี พรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการไห้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
)พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 85 ลําดับ 3

-
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2562
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 86 ลําดับ 5   

งบลงทุน รวม 25,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 15,900 บาท

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ดังต่อไปนี้
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทํางานแบบเหล็กขนาด  4 ฟุต ราคาตัวละ 6,900
 บาท     
2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง ราคาตัวละ 3,000
 บาท จํานวน 3 ตัว เป็นเงิน 9,000 บาท    
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ   
 

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมนาการ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของแต่ละโครงการ โดยอุดหนุนให้ชุมชนละ 20,000 บาท จํานวน 9
 ชุมชน โดยให้เลือกทําอย่างน้อย 3 โครงการคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และราชการเป็นสําคัญ
- เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ.2563     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,145,900 บาท

งบบุคลากร รวม 955,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 955,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 546,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี เเละเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 361,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดหรือบุคคลภายนอกที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะและผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ      
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอร์ค
 สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นทื  เทปพีวีซี แบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข เเฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด สี กระดาษ และ
อื่นๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่กิจการของเทศบาล 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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งบลงทุน รวม 70,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
แบบตัดตรง
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําต่อครั้ง          
2)  ขนําดกระดําษหลังทําลํายกว้างไม่เกินกว่ํา 4 มิลลิเมตร 
แบบตัดละเอียด          
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําต่อครั้ง          
2)  ขนาดกระดําษหลังทําลายความกว้างระหว่ําง 3 - 4 มิลลิเมตร และ ความ
ยาวระหว่าง 25 - 40 มิลลิเมตร
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20
 ล้านพิกเซล     
คุณลักษณะพื้นฐาน      
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)  
2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)  
    
3) มีระบบแฟลชในตัว     
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน     
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์      

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท   
  
คุณลักษณะพื้นฐาน     
* มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 cord) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หน่วย
* หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
* มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้    
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB   
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics     
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําในหลักการภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB     
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการ    
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
* มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB     
* มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย    
* มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t    
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง     
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* มีแป้นพิมพ์และเม้าส์    
* มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุน
ายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท
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- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,737,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,072,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,072,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 591,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานและปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 415,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
     

งบดําเนินงาน รวม 620,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 273,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 243,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ  
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะและผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่าน
 กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษกาว ชอร์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทปพีวี
ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เเฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ เทศบาลตําบลชําฆ้อ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562     
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งบลงทุน รวม 44,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง  
จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท    
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560    
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559    
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
     
- ตามราคาท้องถิ่น        
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน     
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  -
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560    
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559    
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
     
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 788,340 บาท
งบบุคลากร รวม 318,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 318,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 296,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 439,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 429,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์
สวิทซ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 329,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ สี ทินเนอร์ เลื่อย ตะปู ค้อน ท่อน้ําประปา ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562    

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 985,520 บาท
งบบุคลากร รวม 389,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,520 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 341,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 596,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
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ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะและผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ     
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ ของรถ
บรรทุกขยะ เพื่อนํามาเปลี่ยนของเดิมที่ชํารุดหรือหมดสภาพไป
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ของเทศบาลตําบลชําฆ้อ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า รอง
เท้าบู๊ด เสื้อคลุมสะท้อนแสง เป็นต้น 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงขยะ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบ
ประมาณ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 420,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของสตรีตําบลชําฆ้อ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของสตรี ตําบลชําฆ้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่เช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 89 ลําดับ 2

โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับประชาชน
ตําบลชําฆ้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของสตรี ตําบลชําฆ้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
วัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่เช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 127 ลําดับ 1
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตําบลชําฆ้อ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตําบลชําฆ้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยา
กร ค่าาอาหาร ค่าวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 88 ลําดับ 1    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 254,380 บาท

งบบุคลากร รวม 227,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 227,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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งบดําเนินงาน รวม 26,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใก้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุด
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทาง
วิทยุ กระจายเสียง  โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน 
คดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่าย ประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พักค่าพาหนะและผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทาง 
ไปราชการหรืออบรมสัมมนา สําหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
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ค่าวัสดุ รวม 9,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น เเก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อ
เนื่อง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 

    

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ พี่สอน น้องเล่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพี่สอน น้องเล่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2555)หน้า 92 ลําดับ 3 
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้า 93 ลําดับ 6  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 485,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอเขาชะเมา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอ
เขาชะเมา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้า 91 ลําดับ 2

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ถวายเทียนพรรษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้า 91 ลําดับ 1 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้า 92    ลําดับที่ 5 
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เม
มโมรี่การ์ด เลนส์ซูม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562   

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 120,000 บาท

(1)  อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีและเทศกาลผลไม้จังหวัด
ระยอง จํานวน   25,000    บาท        
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเขาชะเมา  ในการดําเนินงาน
ตามโครงการจัดงานประเพณีและเทศกาลผลไม้จังหวัดระยอง  
(2)  อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอเขาชะ
เมา จํานวน   50,000    บาท        
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเขาชะเมา  ในการดําเนินงาน
ตามโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอเขาชะเมา  
(3)  อุดหนุนโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออก
พรรษา จํานวน   15,000    บาท        
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเขาชะเมา  ในการดําเนินงาน
ตามโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา
(4)  อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง จํานวน   30,000    บาท       
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเขาชะเมา  ในการดําเนินงาน
ตามโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ
.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562   
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รวม 265,240 บาท
รวม 177,240 บาท
รวม 177,240 บาท

จํานวน 177,240 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเปรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.2/138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม 13,000 บาท
รวม 3,000 บาท

จํานวน 3,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใก้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
หรือวันหยุด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งบดําเนินงาน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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รวม 10,000 บาท
จํานวน 10,000 บาท

รวม 75,000 บาท

รวม 75,000 บาท

จํานวน 25,000 บาท

- มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
- มีจอภาพแบบแสดงผลแบบ LCD
- บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 

200 เส้นทาง
- บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
- มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจุอยู่และข้อมูลตําแหน่งสถานท่ีสําคัญไม่น้อยกว่า
 500,000 ตําแหน่ง

- มีพอร์ตสําหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ
 High - Speed
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 2560

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

ค่าใช้สอย

ครุภัณฑ์สํารวจ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
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ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว0444 
ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562
-
-

จํานวน 50,000      บาท

รวม 8,052,400 บาท

รวม 10,000     บาท
รวม 10,000     บาท

จํานวน 10,000      บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

รวม 8,042,400 บาท

รวม 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ต่อเติม และปรับปรุง    

งบดําเนินงาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครูภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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รวม 7,992,400 บาท

จํานวน 500,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน - 

ศรีประชา หมู่ 6 ปริมาณงาน ผิวจราจร

กว่า 870.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้า 104 ลําดับ 6

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

หน้า: 129/141 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน - ศรีประชา หมู่ 6



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชําฆ้อ ซอย 1 หมู่ที่ 3 จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชําฆ้อ
 ซอย 1 หมู่ที่ 3 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 193.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 868.50 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 103 ลําดับ 3     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 8 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 8
 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 129.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 516.00 ตารางเมตร      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 106 ลําดับ14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางปลาดุก - คลองป่าไม้ 
หมู่ที่ 6

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางปลา
ดุก - คลองป่าไม้ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 104.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522.50 ตาราง
เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 106 ลําดับ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา - เนินต้นชัน 
หมู่ที่ 1

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรี
ประชา - เนินต้นชัน หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตาราง
เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 105 ลําดับ 10
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา - บ่อยายเรียน 
หมู่ที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรี
ประชา - บ่อยายเรียน หมู่ที่ 1ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870.00 ตาราง
เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 102 ลําดับ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสุข หมู่ที่ 3 จํานวน 279,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรี
สุข หมู่ที่ 3 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 106 ลําดับ 15     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนขนุน-เขาช่องลม ซอย1 หมู่ที่ 
5

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนขนุน - เขาช่อง
ลม ซอย 1 หมู่ที่ 5 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 104.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
522.50 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 522.50
 ตารางเมตร     -
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 105 ลําดับ 12  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสํารอง - น้ําใส หมู่ที่ 9 จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุข
สํารอง - น้ําใส หมู่ที่ 9 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะ
ทาง 146.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 879.00
 ตารางเมตร     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 105 ลําดับ 9 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล - 
คลองชลประทาน หมู่ที่ 8

จํานวน 362,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ปลาไหล - คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 620.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 104 ลําดับ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเสม็ด - ท่าข้าม หมู่ที่ 2 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
เสม็ด - ท่าข้าม หมู่ที่ 2 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 104.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 522.50
 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 105 ลําดับ 11 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาช่องลม-บ้านตาเพชร 
หมู่ที่ 4

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาช่อง
ลม-บ้านตาเพชร หมู่ที่ 4 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 174เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870.00 ตาราง
เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 103 ลําดับ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 1 
(ข้างเทศบาล)หมู่ที่ 2

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เทศบาล 1 (ข้างเทศบาล)หมู่ที่ 2 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00
 เมตร ระยะทาง 174.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 870.00 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 102 ลําดับ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนขนุน-เขาช่องลม 
ซอย 2 หมู่ 5

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวน
ขนุน - เขาช่องลม ซอย 2 หมู่ที่ 5 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00
 เมตร ระยะทาง 174.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า870.00 ตารางเมตร    -
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 103 ลําดับ 5  
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) 
สายศรีประชา - โป่งสะท้อน หมู่ที่ 1

จํานวน 470,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคพซีล
 (CAPE SEAL) สายศรีประชา - โป่งสะท้อน หมู่ที่ 1 ปริมาณงานก่อสร้างถนน
ลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL)ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 218.00
 เมตร หรือมีปริมาณพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,308.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่
ทางพร้อมงานตีเส้นจราจร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 ลําดับ 18 

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแชมเปญพร้อมฐาน ขนาดสูง 15 เมตร หมู่ 6 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 แบบหาถังสูงแขมเปญ
 ปริมาณงาน สูง 15.00 เมตร ความจุ 15,000 ลบ.ม 
(ตามแบบกองช่าง ทต.ชําฆ้อ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 107 ลําดับ 17

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแชมเปญพร้อมฐาน ขนาดสูง 15 เมตร หมู่ที่ 
7

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 แบบหาถังสูงแขมเปญ
ปริมาณงาน สูง 15.00 เมตร ความจุ 15,000 ลบ.ม 
(ตามแบบกองช่าง ทต.ชําฆ้อ) พร้อมวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว 
จํานวน 390 ท่อน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 104 ลําดับ 7
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) สายชําฆ้อ - 
ท่าข้าม หมู่ที่ 2

จํานวน 1,080,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล
 (CAPE SEAL) สายชําฆ้อ - ท่าข้าม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ปรับปรุง ถนนลาด
ยางแบบแคพซีล(CAPE SEAL)ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สองช่วง ช่วงที่ 1
 ยาว 75.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 600 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 4,050.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมงานตีเส้นจราจร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 107 ลําดับ 16

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 205,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําทางการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําทางการเกษตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 101 ลําดับ 4

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรในตําบลชําฆ้อ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
อาชีพด้านการเกษตรในตําบลชําฆ้อ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 128 ลําดับ 1 

โครงการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 101 ลําดับ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  19:13:59 หน้า : 136/141



ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 
พืชพันธ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,024,610 บาท

งบกลาง รวม 10,024,610 บาท
งบกลาง รวม 10,024,610 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 281,412 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561        

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,038,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ
.ศ.2562
- เป็นไปมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,344,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการไห้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
)พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
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สํารองจ่าย จํานวน 299,254 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีจําเป็นฉุกเฉินเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายไว้
ล่วงหน้าหรือจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยเเล้ง หรือภัยหนาว
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ์ 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวัน
ที่ 13 มกราคม 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว526 ลง
วันที่ 8 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1064 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1173 ลง
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว1520 ลง
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว608 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561
- หนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1077 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2561     
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 52,873 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย
เป็นไปตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท
. 594/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
     

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู จํานวน 166,390 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบําเหน็จบํานาญ ให้แก่พนักงานครู
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500

เงินสมทบกองทุนทดแทน จํานวน 10,621 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนให้แก่พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชําฆ้อ จํานวน 139,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชําฆ้อ อําเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 633,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น (กทบ.) 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29
 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561     
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

52,873

เงินบําเหน็จบํานาญ
พนักงานครู

166,390

เงินสมทบกองทุนทด
แทน

10,621

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ

139,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

281,412

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,038,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

633,060

สํารองจ่าย 299,254

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,344,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

52,873

เงินบําเหน็จบํานาญ
พนักงานครู

166,390

เงินสมทบกองทุนทด
แทน

10,621

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ

139,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

281,412

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,038,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

633,060

สํารองจ่าย 299,254

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,344,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 177,240 227,880 1,053,960 361,500 469,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 93,240 36,000

เงินเดือนพนักงาน 591,500 546,900 233,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบี้ยประชุม

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 72,600 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 2,500 6,000 5,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,258,560 1,258,560

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 476,880 606,110 1,860,960 5,342,090

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 26,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

63,900 53,520 121,006 379,666

เงินเดือนพนักงาน 1,256,133 194,220 3,686,467 6,508,720

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 190,500 190,500

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 258,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 90,000 90,000

ค่าเบี้ยประชุม 9,600 9,600

เงินช่วยเหลือบุตร 2,000 2,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 100,000 110,000

ค่าเช่าบ้าน 2,000 36,000 186,000 326,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

7,000 30,000 30,000 85,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 643,000 15,000 5,000

รายจ่ายเพื่อไห้ได้มาซึ่ง
บริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอเขาชะเมา

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
รชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 25,000 35,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 144,000 10,000 806,000 1,628,000

รายจ่ายเพื่อไห้ได้มาซึ่ง
บริการ

480,000 480,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอเขาชะเมา

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
รชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

45,000 310,000 435,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ พี่สอน น้อง
เล่น

50,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

190,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

140,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ถวายเทียนพรรษา

20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

โครงการจัดทําสื่อเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสาร

โครงการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์ e-laas

โครงการเทศบาลตําบล
ชําฆ้อบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ พี่สอน น้อง
เล่น

50,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

190,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

140,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

170,000 170,000

โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ถวายเทียนพรรษา

20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

80,000 80,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการจัดทําสื่อเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสาร

50,000 50,000

โครงการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์ e-laas

30,000 30,000

โครงการเทศบาลตําบล
ชําฆ้อบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลยิ้ม

โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม ให้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลชําฆ้อ

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมแหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลชําฆ้อ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลยิ้ม 50,000 50,000

โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม ให้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลชําฆ้อ

20,000 20,000

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมแหล่งท่องเที่ยว

300,000 300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลชําฆ้อ

200,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  19:51:28 หน้า : 10/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของสตรีตําบลชําฆ้อ

200,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

5,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะมูลฝอยให้ถูก
วิธี

50,000

โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการรัฐพิธี

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของสตรีตําบลชําฆ้อ

200,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ทางการเกษตร

5,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะมูลฝอยให้ถูก
วิธี

50,000

โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

35,000 35,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

35,000 35,000

โครงการรัฐพิธี 150,000 150,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระราชา ครั้้งหนึ่ง... 
พระราชาได้เสด็จพระ
ราชดําเนินมา 14 ก.ค. 
2523

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง
แวดล้อม

30,000

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่เยาวชน

โครงการส่งเสริมฝึก
อบรมอาชีพ

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพด้านการ
เกษตรในตําบลชําฆ้อ

20,000

โครงการส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เหมาะสมตามวัย

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระราชา ครั้้งหนึ่ง... 
พระราชาได้เสด็จพระ
ราชดําเนินมา 14 ก.ค. 
2523

100,000 100,000

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง
แวดล้อม

30,000

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่เยาวชน

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมฝึก
อบรมอาชีพ

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพด้านการ
เกษตรในตําบลชําฆ้อ

20,000

โครงการส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เหมาะสมตามวัย

5,000 5,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลชําฆ้อ

200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ  (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ  (ค่าอาหาร
กลางวัน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ  (ค่าจัดการ
ศึกษา)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลชําฆ้อ

200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ  (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

170,000 170,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ  (ค่าอาหาร
กลางวัน)

490,000 490,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลชําฆ้อ  (ค่าจัดการ
ศึกษา)

56,500 56,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย
ลักษณ์อัคราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติราชนารี

160,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

240,000

โครงการอนุรักษ์ผักพื้น
บ้าน

20,000

โครงการอบรม เพิ่ม
ความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิ หน้าที่ สวัสดิการ
ต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบล
ชําฆ้อ

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 20,000 30,000 10,000 5,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562  19:51:28 หน้า : 17/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย
ลักษณ์อัคราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติราชนารี

160,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

240,000

โครงการอนุรักษ์ผักพื้น
บ้าน

20,000

โครงการอบรม เพิ่ม
ความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิ หน้าที่ สวัสดิการ
ต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบล
ชําฆ้อ

20,000 20,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 20,000 100,000 205,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 10,000 10,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000 400,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

2,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 329,500 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 1,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000 10,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 7,000

ครุภัณฑสํานักงาน 15,900

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ทําลายเอกสาร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,000 100,000 164,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 25,000 133,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 510,000 914,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 50,000 85,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 7,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,314,514 1,314,514

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 20,000 370,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 2,000 14,000

วัสดุสํานักงาน 34,000 135,000 199,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

18,000 50,000 68,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 30,000 35,000

ค่าไฟฟ้า 35,000 460,000 495,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 75,100 82,100

ครุภัณฑสํานักงาน 15,900

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ทําลายเอกสาร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อก
เกอร์ 3 ประตู ราคา 
7,500 บาท จํานวน 2 ตู้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,500

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดา ชนิด Network 
แบบที่ 1

8,900

จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์
เครื่องอ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 60,000 10,000

ครุภัณฑ์สํารวจ 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อก
เกอร์ 3 ประตู ราคา 
7,500 บาท จํานวน 2 ตู้

15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 54,600 62,100

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000 22,000

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดา ชนิด Network 
แบบที่ 1

8,900

จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์
เครื่องอ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 700

จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400 1,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 80,000 280,000

ครุภัณฑ์สํารวจ 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรูงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่าย
ภาพระบบดิจิตอล

19,300

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับ
ภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดดับ
เพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองหิน - ศรี
ประชา หมู่ 6

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชําฆ้อ ซอย 1 หมู่ที่ 
3

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรูงครุภัณฑ์

25,000 25,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่าย
ภาพระบบดิจิตอล

19,300

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง

33,700 33,700

จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับ
ภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

15,300 15,300

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดดับ
เพลิง

150,000 150,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองหิน - ศรี
ประชา หมู่ 6

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชําฆ้อ ซอย 1 หมู่ที่ 
3

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่
ที่ 8

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรางปลาดุก - คลอง
ป่าไม้ 
หมู่ที่ 6

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีประชา - เนินต้น
ชัน 
หมู่ที่ 1

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีประชา - บ่อยาย
เรียน 
หมู่ที่ 1

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีสุข หมู่ที่ 3

279,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนขนุน-เขาช่อง
ลม ซอย1 หมู่ที่ 5

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่
ที่ 8

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรางปลาดุก - คลอง
ป่าไม้ 
หมู่ที่ 6

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีประชา - เนินต้น
ชัน 
หมู่ที่ 1

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีประชา - บ่อยาย
เรียน 
หมู่ที่ 1

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศรีสุข หมู่ที่ 3

279,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนขนุน-เขาช่อง
ลม ซอย1 หมู่ที่ 5

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสุขสํารอง - น้ําใส 
หมู่ที่ 9

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปลาไหล - 
คลองชลประทาน หมู่ที่ 
8

362,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองเสม็ด - ท่า
ข้าม หมู่ที่ 2

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาช่องลม-บ้านตาเพชร 

หมู่ที่ 4

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เทศบาล 1 
(ข้างเทศบาล)หมู่ที่ 2

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนขนุน-เขาช่องลม 
ซอย 2 หมู่ 5

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสุขสํารอง - น้ําใส 
หมู่ที่ 9

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปลาไหล - 
คลองชลประทาน หมู่ที่ 
8

362,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองเสม็ด - ท่า
ข้าม หมู่ที่ 2

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาช่องลม-บ้านตาเพชร 

หมู่ที่ 4

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เทศบาล 1 
(ข้างเทศบาล)หมู่ที่ 2

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนขนุน-เขาช่องลม 
ซอย 2 หมู่ 5

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแบบแคพซีล 
(CAPE SEAL) 
สายศรีประชา - โป่้ง
สะท้อน หมู่ที่ 1

470,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบแชมเปญ
พร้อมฐาน ขนาดสูง 15 
เมตร หมู่ 6

300,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบแชมเปญ
พร้อมฐาน ขนาดสูง 15 
เมตร หมู่ที่ 7

500,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบแคพซีล 
(CAPE SEAL) สายชํา
ฆ้อ - 
ท่าข้าม หมู่ที่ 2

1,080,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแบบแคพซีล 
(CAPE SEAL) 
สายศรีประชา - โป่้ง
สะท้อน หมู่ที่ 1

470,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบแชมเปญ
พร้อมฐาน ขนาดสูง 15 
เมตร หมู่ 6

300,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบแชมเปญ
พร้อมฐาน ขนาดสูง 15 
เมตร หมู่ที่ 7

500,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบแคพซีล 
(CAPE SEAL) สายชํา
ฆ้อ - 
ท่าข้าม หมู่ที่ 2

1,080,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,344,000 2,464,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนอําเภอเขาชะ
เมา

รวม 10,024,610 205,000 8,317,640 929,380 420,000 3,511,300 1,145,900 1,657,960
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนอําเภอเขาชะ
เมา

40,000 40,000

รวม 7,312,627 1,379,850 13,555,733 48,460,000
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