
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบุสูง

อําเภอ วังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,149,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,250,640 บาท

งบบุคลากร รวม 8,404,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200
 บาท
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 ตําแหนง อัตราเดือนละ 15,180
 บาท/คน เป็นเงิน 364,320 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
2.ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหนง  อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน  เป็นเงิน 72,000 บาท 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 4,000 บาท เป็น
เงิน  48,000 บาท 
2.เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2 ตําแหนง อัตราเดือน
ละ 3,000 บาท/คน เป็นเงิน 72,000 บาท 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

1.คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 9,660 บาท เป็น
เงิน 115,920 บาท 
2.คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,900 บาท เป็น
เงิน  82,800 บาท 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

1.เงินคาตอบแทนประธานสภาฯ  อัตราเดือนละ 15,180 บาท เป็น
เงิน  182,160 บาท 
2.เงินคาตอบแทนรองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 12,420 บาท เป็น
เงิน  149,040 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,780,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,800,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 360,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือนของตําแหนงปลัด
เทศบาล โดยเป็นเงินประจําตําแหนง อัตราเดือนละ 7,000 บาท และคาตอบ
แทนรายเดือน อัตราเดือนละ 7,000 บาท ,เงินประจําตําแหนงของตําแหนง
รองปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท ,เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) อัตราเดือนละ 4,500 บาท ,เงินประจําตําแหนง
ของตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท และเงินประจํา
ตําแหนงของตําแหนงหัวหน้าฝาย อัตราเดือนละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,550,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัดเทศบาล      
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล     

งบดําเนินงาน รวม 2,670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563     

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลหรือการประชุมที่กฎหมาย
กําหนดให้เบิกคาเบี้ยประชุมได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549       

ค่าใช้สอย รวม 1,395,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์ แผนพับประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
ถนน คาจ้างเหมาถายเอกสาร เข้าเลมเอกสาร  คาสมัครสมาชิก
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์  คาจ้างเหมาบริการ  คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร คารางวัลนําจับตามพรบ.จราจร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คารับรองในการ
เลี้ยงรับรอง และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยี่ยมฯ และคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น  คารับรองในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตลอดจนคาใช้
จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการอีกด้วย และคาใช้จายใน
พิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญตางๆของชาติ คาจัด
งาน กิจกรรมตางๆ ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 139 ลําดับที่ 2

คาใช้จายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และประชาคมหมูบ้าน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357  ลง
วันที่ 19 มกราคม 2561 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  139 ลําดับที่ 3

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 127 ลําดับที่ 6

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  140  ลําดับที่ 7

คาใช้จายโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์
ปกครองท้องถิ่น อําเภอวังหิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 153 ลําดับที่ 1
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คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ในการเลือก
ตั้ง
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
. 2552 ,พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 140 ลําดับที่ 8 

คาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล คาพวงมาลา คาพวงมาลัยฯ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของขวัญของรางวัล คาพวงมาลา คาพวงมาลัยฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0803.3
/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนดและจายเป็นเงินคารางวัลนําจับผู้กระทําผิดกฎหมาย
จราจร คาพวงมาลัย คาชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา หรืออื่นๆที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา ดินสอ สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตั้งไมค์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน แปรง ไม้กวาด เขง ถ้วย
ชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู  ผงซักฟอก  ฯลฯ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ํารถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามัน
เครื่อง  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม พูกัน สี แผนป้ายเหล็ก แผนป้ายไม้ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล คาไฟฟ้าที่ทรัพย์สินอื่นๆของ
เทศบาลและคาไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินสิทธิให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม เชน คาบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต คาเชาพื้นที่เว็บเพจ คาโทรศัพท์ฯลฯ

งบลงทุน รวม 106,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน เป็นแบบติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคารวมคาติดตั้ง จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 3

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 1 ตู้ จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 3 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพาย  เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม
น้อยกวา 30 ซีซี  พร้อมใบมีด จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 5 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 2 
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จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 2 
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จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหาร 
การจัดการระบบตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งกอสร้าง 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 140 ลําดับที่ 6 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอวังหิน ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 153 ลําดับที่ 5 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอวังหิน ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 153 ลําดับที่ 4 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,365,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,110,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,110,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองคลัง 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท และตําแหนงหัวหน้าฝาย อัตราเดือนละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 710,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง           
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง           

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจาย
เป็นคาตอบแทนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง เชน คณะกรรมการตรวจ
การจ้างฯลฯ     

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549       

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 139 ลําดับที่ 4   
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คาใช้จายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการชําระภาษีและคา
ธรรมเนียมฯ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 139 ลําดับที่ 5    

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที่ 3     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุด
บัญชี คาจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว   เชน  แปรง  ไม้กวาด เขง ถ้วย
ชาม ช้อน สบู   ผงซักฟอก ฯลฯ        

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฯลฯ    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามัน
เครื่อง  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 630,000 บาท

งบบุคลากร รวม 520,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดสํานักปลัด 

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคา
ปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปของอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือนที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น     
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
     

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน แบตเตอร์รี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 136 ลําดับที่ 8 
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คาใช้จายโครงการรณรงค์ตอต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 138 ลําดับที่ 1

คาใช้จายโครงการอาสาสมัครจราจรรวมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ
อาสาป้องกันและควบคุมไฟปา

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 136 ลําดับที่ 4 

คาใช้จายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 135 ลําดับที่ 1

คาใช้จายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 135 ลําดับที่ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง  ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ํารถยนต์ กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามัน
เครื่อง  ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดสวมเร็ว เสื้อสะท้อน
แสง หมวก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังเคมีดับเพลิง น้ํายาเคมีดับ
เพลิง สายดับเพลิง เครื่องมือในการดับเพลิงฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด จํานวน 10,000 บาท อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็น
คาใช้จายตามโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 152 ลําดับที่ 3      

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 759,800 บาท

งบบุคลากร รวม 553,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 553,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองการศึกษา     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 348,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา     

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คาเชาบ้าน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549   

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาใช้จายในการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนอาสาพิทักษ์และปกป้องสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 128 ลําดับที่ 1  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

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

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน ปากกา แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 26,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  10:37:43 หน้า : 20/51



จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 10 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 11 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,364,100 บาท
งบบุคลากร รวม 3,664,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,664,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองการศึกษา     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา  
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 4,239,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549     

ค่าใช้สอย รวม 2,026,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 430,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาจ้างเหมาบริการ  คาพาหนะนําสงเด็กไปสถาน
พยาบาล  ฯลฯ       
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,546,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นคาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน คา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) คาจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2561  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 127 ลําดับที่ 7
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 2,078,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน แปรง ไม้กวาด เขง ถ้วย
ชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู  ผงซักฟอก  ฯลฯ   

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,013,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนใน
เขตเทศบาล     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 128 ลําดับที่ 11

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน ไม้
ตางๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือ
แถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม เชน คาบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต คาโทรศัพท์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 61,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางของ จํานวน 1,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางของ ทําจากไม้ 3 ชั้น มีชองใสของ 9
 ชอง ขนาดไมน้อยกวา 39x121x128.5 ซม. จํานวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 8 

จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางรองเท้า จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางรองเท้า ทําจากไม้ 3 ชั้น ขนาดกว้างไม
น้อยกวา 240 ซม. สูงไมน้อยกวา 80 ซม. ลึกไมน้อยกวา 25 ซม. จํานวน 4
 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 8 

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ ทําจากเหล็ก ขนาดยาวไม
น้อยกวา 120 ซม. กว้างไมน้อยกวา 60 ซม. สูงไมน้อยกวา 75 ซม. จํานวน 1
 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ํา เครื่องกรองสแตนเลส 3
 ทอ (UF) ปริมาณสารกรองที่ใช้ถังละ 3 ลิตร อัตราการกรองสูงสุด 120
 ลิตร/ชั่วโมง ทางน้ําเข้าขนาดไมน้อยกวา 4 หุน  จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 9 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล็มหญ้าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล็มหญ้าไฟฟ้า กําลังมอเตอร์ 230V เพา
เวอร์มอเตอร์ 400W ความเร็ว 9,900 รอบ/นาที  จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 9 

จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ําคูลเลอร์ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ําคูลเลอร์ ขนาด 28 เซนติเมตร  จํานวน 1
 ถัง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 8 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 7      
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จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 10 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 7     

งบเงินอุดหนุน รวม 3,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนในเขตเทศบาล

จํานวน 3,400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบุสูง  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 127 ลําดับที่ 8 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,268,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,900,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,900,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400 บาท

-สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนงของตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นเงินประจําตําแหนง อัตราเดือนละ 5,600 บาท และ
คาตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ 5,600 บาท  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 456,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563     

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549       

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามัน
เครื่อง  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม พูกัน สี แผนป้ายเหล็ก แผนป้ายไม้ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 53,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไมน้อย
กวา 915 x 457 x 1830 mm ภายในมีชั้นปรับระดับได้ 3 แผน  จํานวน 1
 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 20

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
เข็นชนิดสูบนอน  เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 3.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้ากว้าง
ไมน้อยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 157 ลําดับที่ 18 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 19 
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จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 10 หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 19 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 19
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 739,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการคลองสวยน้ําใสไร้วัชพืช จิตอาสา พัฒนาลําน้ํา ลําคลอง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 137 ลําดับที่ 2     

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 120 ลําดับที่ 2  

คาใช้จายโครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 137 ลําดับที่ 4      

คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ เชน โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ฉี่
หนู

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงฉบับที1่3
 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 137 ลําดับที่ 1  

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 137 ลําดับที่ 3 
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 21 

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 440,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 440,000  บาท สําหรับอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูบ้าน
ละ 20,000  บาท     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 152 ลําดับที่ 1 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 131 ลําดับที่ 4 

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  10:37:43 หน้า : 34/51



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,571,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,305,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,305,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 520,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองชาง  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองชาง  
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองชาง   

งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คาตอบ
แทนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง เชน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
 และคาตอบแทนผู้ปฏบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก อปท. ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549       
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน แปรง ไม้กวาด เขง ถ้วย
ชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู  ผงซักฟอก  ฯลฯ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ํารถยนต์ ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามัน
เครื่อง  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 21,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,200 บาท
ครุภัณฑ์กอสร้าง

กระบอกคอริ่งใช้เจาะถนนคอนกรีต จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์กระบอกคอริ่งใช้เจาะถนนคอนกรีตเครื่อง
ขนาด 4 นิ้ว ขนาดเส้นผานศูนย์กลางไมน้อยกวา 4 นิ้ว (100 มม.) ความ
ยาวกระบอก ไมน้อยกวา 30 ซม. จํานวน 1 กระบอก จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 157 ลําดับที่ 13 

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก ความยาว 7
 เมตร ทําด้วยอลูมิเนียมอยางดีมีความยาว 7 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ มี
ขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบงชอง ชองละ 1 ซม. มีเลขกํากับ
ทุก 10 ซม. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ มีปุมล็อคยึดขณะใช้
งาน สีที่ขีดแบงเป็นสีดําสลับแดงทุกๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว มีโลหะหุ้มปลาย
รองรับด้านลาง จํานวน 1 ชุด จัดซื้อตามบัญชีราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 157 ลําดับที่ 13 

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จํานวน 6,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว ขับ
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบไมน้อย
กวา 4,000 รอบตอนาที ตัดไม้ได้หนา ไมน้อยกวา 60 มิลลิเมตร ขนาดที่
กําหนดเป็นขนาดเส้นผาศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ํา จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 157 ลําดับที่ 13 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต         
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)    
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 10 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)     
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง         
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน    
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 11 

งานไฟฟ้าถนน รวม 8,320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตั้งไมค์ ฯลฯ     
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ    

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือกันไฟฟ้า เข็มขัดนิรภัย รองเท้า
กันไฟฟ้า ชุดชางไฟฟ้าฯลฯ     

งบลงทุน รวม 8,010,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,010,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (ถนนจากโรงเรียนบ้านโนนสายไปบ้า
นพร้าว)

จํานวน 560,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (ถนนจากโรงเรียน
บ้านโนนสายไปบ้านพร้าว) ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 982
  เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  982.00  ตาราง
เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลําดับที่ 109

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1(ถนนด้านทิศตะวันตกวัดบ้านกะเอิน) จํานวน 176,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1(ถนนด้านทิศตะวันตกวัด
บ้านกะเอิน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75  เมตร หนา  0.15
 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  300.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลําดับที่ 81
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ถนนไปวัดบวกแต้สุทธาราม) จํานวน 118,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ถนนไปวัดบวกแต้สุ
ทธาราม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50  เมตร หนา  0.15
 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  200.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลําดับที่ 7

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 (ถนนข้างคลองคอนกรีตไปทิศตะวันตก) จํานวน 465,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 (ถนนข้างคลอง
คอนกรีตไปทิศตะวันตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200
  เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  800.00  ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหลทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ลําดับที่ 76

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 (ซอยนางสุรี  พรมชาติ) จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 (ซอยนางสุรี พรม
ชาติ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100  เมตร หนา  0.15
 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  300.00  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลําดับที่ 137

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.21 (ถนนจากหนองอีเลิง - บ้านโนนสาย) จํานวน 986,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.21 (ถนนจากหนองอีเลิง
 - บ้านโนนสาย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 595  เมตร หนา  0.15
 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  1,785.00  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลําดับที่ 135
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22 (ถนนข้างคลองคอนกรีตไปโรงผลิตน้ํา
ประปา)

จํานวน 412,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22 (ถนนข้างคลอง
คอนกรีตไปโรงผลิตน้ําประปา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245
  เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  735.00  ตาราง
เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลําดับที่ 138

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (ซอยสุขสวัสดิ์) จํานวน 174,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (ซอยสุขสวัสดิ์) ขนาด
ผิวจาจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 104  เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา  312.00  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลําดับที่ 4

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (ซอยข้างบ้านครูวิลานันท์) จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (ซอยข้างบ้านครูวิลา
นันท์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 116  เมตร หนา  0.15
 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  232.00  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลําดับที่ 6
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กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 (ถนนกลางหมูบ้านไปหน้า
โรงเรียนบ้านกะเอิน)

จํานวน 1,617,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 (ถนนกลางหมู
บ้านไปหน้าโรงเรียนบ้านกะเอิน) ขนาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรางรวม  868
 เมตร  ความหนารางระบายน้ํา 0.10 เมตร งานรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 840 เมตร  งานรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดรางตระ
แกรงเหล็ก 28 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ลําดับที่ 349

กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (ถนนกลางหมูบ้านไปทิศตะวันตก) จํานวน 1,220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (ถนนกลางหมู
บ้านไปทิศตะวันตก) ขนาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรางรวม 650 เมตร  ความหนาราง
ระบายน้ํา 0.10 เมตร งานรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 622 เมตร งานรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดรางตระแกรงเหล็ก 28
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 337

คาชดเชยงานกอสร้าง( คา K ) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชดเชยงานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ที่ นร 0715/17370 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560
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ซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ( ถนนภายในหมูบ้านเชื่อมตําบลโพนยาง 
)

จํานวน 237,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ( ถนนภายในหมูบ้าน
เชื่อมตําบลโพนยาง ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113
  เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  452.00  ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหลทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลําดับที่ 103

ซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8  (ซอยหลักบ้าน) จํานวน 370,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (ซอยหลักบ้าน) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167  เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา  668.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตาม
แบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลําดับที่ 39

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงถนนดิน ม.2 (ถนนจากที่นานายเกิด - ถนนเจริญสุข) จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดิน ม.2 (ถนนจากที่นานายเกิด - ถนนเจริญ
สุข) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,260  เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  3,780.00  ตารางเมตร ลงดินถนคันทางไมน้อยกวา 1,890 ลูกบาศก์
เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 75 ลําดับที่ 82
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ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.12 (ถนนทิศตะวันตกหมูบ้าน) จํานวน 324,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.12 (ถนนทิศตะวันตกหมู
บ้าน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450  เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  1,800.00  ตารางเมตร ลงดินถมคันทาง ไมน้อยกวา 375 ลูกบาศก์
เมตร  ลงหินคลุกผิวจราจรไมน้อยกวา 180 ลูกบาศก์เมตร   ตามแบบเทศบาล
ตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ลําดับที่ 163

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.17 (จากถนนลาดยางไปหนองผํา) จํานวน 277,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.17 (จากถนนลาดยางไปหนอง
ผํา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 615  เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  2,460.00  ตารางเมตร ลงหินคลุกผิวจราจรไมน้อยกวา 246 ลูกบาศก์
เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 87 ลําดับที่ 147

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.19 (ซอยโรงประปาไปบ้านบุสูง) จํานวน 494,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.19 (ซอยโรงประปาไปบ้านบุ
สูง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700  เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  2,800.00  ตารางเมตร ลงดินถมคันทาง ไมน้อยกวา 1,300 ลูกบาศก์
เมตร  ลงหินคลุกผิวจราจรไมน้อยกวา 280 ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบเทศบาล
ตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ลําดับที่ 227

งานสวนสาธารณะ รวม 396,500 บาท
งบบุคลากร รวม 267,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 267,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองชาง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองชาง     

งบดําเนินงาน รวม 129,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปลูกพันธุ์ไม้ จัดสวน จัดซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์
ไม้ จ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ      
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯลฯ     
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,514,000 บาท

งบบุคลากร รวม 794,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 794,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 686,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขุดลอกคูคลอง ทอระบายน้ําคอนกรีต  ตักสิ่ง
ปฏิกูลอุดตันออก คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการรักษา
ความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตั้งไมค์ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว   เชน  แปรง  ไม้กวาด เขง มีด  ถัง
ขยะ  ฯลฯ  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ สี ทินเนอร์ หิน ปูน ทราย ทอ
ระบายน้ําฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ํารถยนต์ฯลฯ  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน แก๊ส ฯลฯ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือ รองเท้าบูท เสื้อกันฝน เสื้อ
สะท้อนแสงฯลฯ   

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาครอบครัวชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 131 ลําดับที่ 1  

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 123 ลําดับที่ 3  
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คาใช้จายตามโครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 124 ลําดับที่ 1 

คาใช้จายในการจัดงานเทศกาลหอมแดง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 123 ลําดับที่ 1 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 460,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา เยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 130 ลําดับที่ 1 

คาใช้จายในการสงทีมนักกีฬาแขงขันกับหนวยงานหรือองค์กรอื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 130 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 123 ลําดับที่ 4 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) 
"ศรีสะเกษเกมส์" และการแขงขันกีฬาคนพิการ คร้ังที่ 37 (พ.ศ.2564) "นคร
ลําดวนเกมส์"

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ กก 5103.16/ว 3422 ลงวันที่ 15 ก.ค
.2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 151 ลําดับที่ 3 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการเข้าวัดทําบุญฟงธรรมะในวันสําคัญทางศาสนา อาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 126 ลําดับที่ 4       
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คาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 126 ลําดับที่ 1 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,015,140 บาท

งบกลาง รวม 19,015,140 บาท
งบกลาง รวม 19,015,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 310,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยตั้งไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของ
คาจ้างที่เทศบาลจายให้กับพนักงานจ้าง เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม
ตาม พรบ.ประกันสังคม ฯ     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 3,397,140 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา  ตั้งชวย
กิจการประปา

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบ ส.ท.ท. เพื่อเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,128,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์
สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ได้ลวงหน้าและไมได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนั้นไว้ 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน พนักงานจ้างของเทศบาลถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการ  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น   
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น
ที่มิใชตําแหนงครู
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