
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลไชยมงคล

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 44,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,836,460 บาท
งบบุคลากร รวม 7,316,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ  28,800
.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.-บาท
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา ๆ เดือนละ 15,840
.-บาท  จํานวน 12  เดือนเป็นเงิน 380,160.-บาท
รวมเป็นเงิน  725,760.-บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  6,000.-บาท  จํานวน 12
เดือน  เป็นเงิน  72,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี   จํานวน 2 อัตรา ๆ
 เดือนละ4,500.-บาท จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน 108,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  180,000.-บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  6,000.-บาทจํานวน 12
เดือน  เป็นเงิน  72,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ
 เดือนละ4,500.-บาท   จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน 108,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  180,000.-บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ
10,080.-บาท  จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.-บาท    เพือ
จ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ  7,200
.-บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน
86,400.-บาท 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับประธานสภาเทศบาลตําบลใน
อัตราๆ เดือนละ15,840.-บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  190,080.-บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับรองประธานสภาเทศบาล
ตําบล   ในอัตรา ๆ เดือนละ
12,960.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  155,520.-บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล จํานวน  10  อัตราๆ เดือนละ
10,080.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,209,600.-บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,468,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,413,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 10 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาลสามัญ,ค่าตอบ
แทนรายเดือน
- เงินเพิมสําหรับปรับวุฒิที ก.พ.    หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
รับรองว่าคุณวุฒินันเป็นวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง   
- เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล/รองปลัด/หัวหน้าสํานัก
ปลัด/หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 489,240 บาท
เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,100 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 4 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่นคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะ
กรรมการประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอืน ๆ ค่า
ตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และอืนๆเงินตอบแทนอืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอืนๆ ตามที
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะ ดังนี
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
2.4  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.7  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
2.13  เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ พ.ศ.2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ
จ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการทีเทศบาลแต่งตัง  หรือ
กรรมการอืนทีระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบียประชุมได้  
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฎิบัติราชกา
รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ประกอบ พรฎ.เบียประชุม
กรรมการ พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสัง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และทีแก้ไขเพิม
เติม
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1. ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลไชยมงคล
3. ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ และปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลของ เทศบาล
ตําบล
4. ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสาร เทศบาลตําบล        5. ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลตําบล
6. ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
7. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ ว1536 ลว. 19 มี.ค
. 2561  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1 ค่ารับรอง             
เพือจ่ายเป็น ค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้ทีมาศึกษาดูงาน  การต้อน
รับคณะตรวจราชการนิเทศงานประชุมคณะกรรมการฯ ของเทศบาลตําบล
ไชยมงคล และอืนๆ    
2. ค่าเลียงรับรอง   
เพือจ่ายเป็น  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างของเทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํางานขององค์กร
2.เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ในการเดิน
ทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2558  รวมแก้ไข
เพิมเติม
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลไชยมงคล ตามทีกฏหมายกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าทีการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ตาม พรบ.การเลือก
ตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถินพ.ศ.2545 , หนังสือ มท
.0808.2/ว 3675 ลว 6 กรกฎาคม 2561
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า14 ลําดับที 3 )
โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.5 / ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557       
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129 ข้อ 2) 

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.5 / ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557  
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 129 ข้อ 2) 

โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรตําบลไชยมงคล จํานวน 50,000 บาท
โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรตําบลไชยมงคล
ตาม หนังสือ ที มท.0891.4/ว1659 ลว 24 สิงหาคม 2553
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3)หน้า 8
 ข้อ 3) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง/เครืองดืม/ค่าอาหารกลางวัน/ค่า
วิทยากร/ค่าอุปกรณ์ในการอบรม  ฯลฯ ตาม หนังสือ ที มท.0891.4/ว164
 ลงวันที 26 มกราคม 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า9 ลําดับที 1 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ      
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ เทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร หมึกโรเนียว รวมทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าแปรง ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ดกระจก ผงซัก
ฟอก  ฯลฯ และนําดืมต่าง ๆ เพือบริการประชาชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุก่อสร้างเช่น ท่อดูดนํา,ท่อนํา , ท่อต่างๆ,อุปกรณ์
ประปา,เลือย,สว่าน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วน
กลาง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามัน
ดีเซล  เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับ รถยนต์ส่วนกลาง เครืองตัด
หญ้า รถบรรทุกนําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอืน ทีช่วย
ราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอืนๆ  ทีจําเป็นในการบริหาร
ราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซือค่า
วัสดุ อุปกรณ์  นํายาเคมีสําหรับ ดับเพลิงและอืนๆ ทีจําเป็น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น จอบ เสียม ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซือกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการประชา
สัมพันธ์กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมของ เทศบาลตําบล

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์ หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นส์ เปล เตียงสนาม ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคลอาคารต่างๆ  ทีอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลไชยมงคล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล 
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าซือดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียน
ด่วน EMS  ฯลฯ 
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าบริการการสือสาร (Internet) 
งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็น จัดซือชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 (เพิมเติมครังที 3) หน้า18 ลําดับที 1 )

งานบริหารงานคลัง รวม 3,683,380 บาท
งบบุคลากร รวม 2,892,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,892,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,295,780 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 7 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง / หัวฝ่าย
พัฒนารายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 305,160 บาท
เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,320 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 765,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน               
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ
เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
2.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเช่น ค่าตอบแทนบุคคลครือคณะกรรมการซือหรือจ้าง
และอืน ๆ เงินตอบแทนอืนๆ ตามทีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนดฯลฯ
 ในลักษณะ ดังนี
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
2.4  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.7  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
2.13  เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง
ทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และทีแก้ไขเพิม
เติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 230,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ ว 1536 ลว. 19 มี.ค
. 2561  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างของ
เทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํา
งานขององค์กร
2. เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าทีพัก  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตหรือได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2558  รวมแก้ไขเพิมเติม

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า14 ลําดับที 1 )

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร หมึกโรเนียว รวมทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ส่วน
กลาง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามันดีเซล 
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครืองตัดหญ้า 
รถบรรทุกนําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอืน 
ทีช่วยราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอืนๆ  ทีจําเป็นใน
การบริหารราชการ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครืองพิมพ์ 
โปรแกรมระบบบริหารงานขยะมูลฝอย ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าซือดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียน
ด่วน EMS  ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จํานวน 23,000 บาท
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้ไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อย
กว่า 360 x 360dpi
- มีหน่วยความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า18 ลําดับที 3 )
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า18 ลําดับที 2 )

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,670,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,363,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,363,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,776,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล           
จํานวน  6  อัตรา   ดังนี
(1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  4  อัตรา  
(2)  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล   จํานวน  2  อัตรา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
/ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 475,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน   4   อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน   4   อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 307,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่นคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะ
กรรมการประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอืน ๆ ค่า
ตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และอืนๆเงินตอบแทนอืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอืนๆ ตามที
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะ ดังนี
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
2.4  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.7  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
2.13  เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ พ.ศ.2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ
จ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใดๆ ( นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค ) ดังนี
(1)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่       
เป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ในกิจการของเทศบาล
(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    
เป็นรายจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในราชการของเทศบาล
(3)   ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ      
เป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิงปฏิกูล ค่าขนย้ายสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าบริการติดตัง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วางระบบแลนหรือวายเล็ตเชือมต่อ
คอมพิวเตอร์ การบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าบริการแบกหาม
สัมภาระ ค่ากําจัดปลวก ค่าซักฟอกทํา  ความสะอาด   และอืนๆ 
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ ว 1536 ลว. 19 มี.ค
. 2561  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างของ
เทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํา
งานขององค์กร
2. เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าทีพัก  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตหรือได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2558  รวมแก้ไขเพิมเติม
โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทีรับผิดชอบงานด้าน
การจัดการศึกษาของเทศบาลตําบลไชยมงคล

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทีรับผิดชอบงาน
ด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลตําบลไชยมงคล เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่าง/เครืองดืม/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าวิทยากร/ค่าอุปกรณ์ใน
การอบรม  ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกรกระ
จายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติม
ถึง  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16  ข้อ  (9)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3) หน้า 11 ลําดับที 1 )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล  
(1)  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิงก่อสร้าง  ทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ,แฟ้มแบบพิมพ์ต่างๆ,
สมุด,ซองต่างๆ ปากกา,ดินสอ,ยางลบ ,กาว,หมึก,ตรายาง,สิงพิมพ์,ธงชาติ,
ธงตราสัญลักษณ์,นําดืมฯลฯเพือใช้ในการดําเนินงานภายในกิจการของ
เทศบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์
พู่กันและสี  ฟีล์ม ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียงหรือภาพฯ 
สําหรับใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์,หรือแถบพิมพ์ สําหรับคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึก,แป้นกรองแสง,กระดาษต่อเนือง,แป้นพิมพ์,เมนบอร์ด
เมโมรีชีป,เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ,ซีดีรอม, ฯลฯ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,191,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,811,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 873,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชย
มงคล

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  วัสดุต่างๆ ฯลฯ ตาม พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16
  ข้อ  (9)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  139
  ข้อที  4  )
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการศึกษาเพือพัฒนาเยาวชนสู่ AEC จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจํา
วัน  
สําหรับเด็กเยาวชนในพืนทีตําบลไชยมงคล  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ  ฯลฯ 
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16
  ข้อ  (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  13) พ
.ศ. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า13 ลําดับที 3 )  

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ป้ายโครงการ  ค่ายานพาหนะ วัสดุในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
  ตาม  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกรกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2549  มาตรา  16  ข้อ  (9)  
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  140  ข้อ
ที  6  )
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไชยมงคล

จํานวน 808,000 บาท

เพือจ่ายเป็น 
1)  ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน    ตังไว้     550,000  บาท
สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล   
2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินรายหัว)    ตังไว้     190,000  บาท
เพือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก  ที นม 0893.2 / ว 801  ลงวันที 11
  มีนาคม  2551 
3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตัง
ไว้  68,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล  รายละเอียด  ดังนี
3.1)  ค่าหนังสือเรียน  ตังไว้   12,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี 
3.2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน ตังไว้   12,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี
3.3)  ค่าเครืองแบบนักเรียน ตังไว้   18,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี 
3.4)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตังไว้   26,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16
  ข้อ (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  13) พ
.ศ. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0816.2/ ว 3274  ลง
วันที  19  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรัยเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า12 ลําดับที 2 )

ค่าวัสดุ รวม 938,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง,ไม้กวาด,
,ทีนอน,ผ้าห่ม,มุ้ง ฯลฯ สําหรับใช้ภายในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 880,000 บาท
 แยกเป็น
(1)  จัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ.) ในพืนที จํานวน 2
 แห่ง   ตังไว้  630,000  บาท
(2)  จัดซืออาหารเสริม(นม)  ตังไว้  250,000  บาท ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  142  ข้อ
ที  13  ) 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสือ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัสดุดนตรี จํานวน 8,000 บาท

จัดซือวัสดุดนตรี เช่น กลองทอมบ้า , ฉิง , ฉาบ ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน รวม 1,380,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,380,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,380,000 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 
ตังไว้  820,000  บาท   
เพือสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป.6  คนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16
  ข้อ (10)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  13) พ
.ศ. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0816.2/ ว 3274  ลง
วันที  19  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรัยเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  219  ข้อ
ที  5  )
1.2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่      
ตังไว้  560,000  บาท   
เพือสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป.6  คนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน 
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16
  ข้อ  (10)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  13) พ
.ศ. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0816.2/ ว 3274  ลง
วันที  19  มิถุนายน  2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรัยเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  หน้าที  219  ข้อ
ที  6  )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,240,760 บาท
งบบุคลากร รวม 2,621,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,621,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,425,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,004,400 บาท
เพือจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 9 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,499,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่นคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะ
กรรมการประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอืน ๆ ค่า
ตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และอืนๆเงินตอบแทนอืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอืนๆ ตามที
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะ ดังนี
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
2.4  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.7  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
2.13  เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ พ.ศ.2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ
จ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสัง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และทีแก้ไขเพิม
เติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลไชย
มงคล
1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ และปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูล
ของ เทศบาลตําบล
1.4 ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสาร เทศบาลตําบล        1.5 ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลตําบล
1.6 ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
1.7 ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ฯ 
1.8 ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ ว 1536 ลว. 19 มี.ค
. 2561  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างของ
เทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํา
งานขององค์กร
2. เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าทีพัก  ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตหรือได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2558  รวมแก้ไขเพิมเติม

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการ  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดทําป้ายไว
นิล  ป้ายรณรงค์ต่างๆ  ค่าสือประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตาม
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
  ลงวันที  18  ตุลาคม  2560
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 306  ลงวันที 31 มกราคม 2561
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 629  ลงวัน
ที 7  มีนาคม  2561
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169 ข้อ 11 )
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือดําเนินการจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30  บาท  ตามจํานวนประชากรสุนัขและ
แมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี    ตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 ข้อ 17 
- รายการอุดหนุนเงินทัวไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120  ลงวัน
ที 12  มกราคม  2560
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745  ลงวันที 31 สิงหาคม2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042
  ลงวันที 10 เมษายน  2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า15 ลําดับที 1 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถบรรทุกขยะ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ  หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร หมึกโรเนียว รวมทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าแปรง ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ดกระจก ผงซัก
ฟอก  ฯลฯ และนําดืมต่าง ๆ เพือบริการประชาชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วน
กลาง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามัน
ดีเซล  เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถบรรทุกขยะของ
เทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอืน ทีช่วยราชการของเทศบาล
ตําบลและกิจกรรมอืนๆ  ทีจําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซือค่า
วัสดุ อุปกรณ์  นํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอืนๆ ทีจําเป็น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซือกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการประชา
สัมพันธ์กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมของ เทศบาลตําบล
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ  เช่น เสือผ้า  รองเท้า   ผ้าปิด
จมูก  ถุงมือ  ชุดกันฝน  ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอย  และเครือง
แบบ  EMS รวมทังงานบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยจัดสรรให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000
 บาท  จํานวน 6 หมู่บ้าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า 16 ลําดับที 1 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 10,514,580 บาท
งบบุคลากร รวม 2,119,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,119,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,412,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  จํานวน  5  อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง
/หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 592,920 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,180 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  5  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 801,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอืนสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และอืนๆเงินตอบแทนอืนๆ หรือเงินค่า
ตอบแทนอืนๆ ตามทีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะ ดังนี
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
2.4  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ทีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.7  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกียวกับศพ
2.13  เงินอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ พ.ศ.2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ
จ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าเบียประชุม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการทีเทศบาลแต่งตัง  หรือ
กรรมการอืนทีระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบียประชุมได้  
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฎิบัติราชกา
รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ประกอบ พรฎ.เบียประชุม
กรรมการ พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง ทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และทีแก้ไขเพิม
เติม
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 
ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ของพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการทีได้รับอนุญาต หรือมีคําสังให้เข้า
รับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ทีมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียน ได้ทังภายในประเทศและภายนอกประเทศ
1.2 จ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่า
เช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียว
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนหรือ
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามาดําเนินการสําหรับงานสํารวจ ออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้างรับรองการคํานวณโครงสร้างงานพัฒนา
บุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และเทคนิคต่างๆทีเอกชนมี
ความชํานาญมากกว่าและอืนๆ
1.3 ค่าจ้างเหมาล้าง อัด ขยายภาพถ่าย อัดภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ต่างๆ
1.4  ค่าติดตังไฟฟ้า
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
1.5  ค่าติดตังประปา
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตังอุปกรณ์ประปาเพิม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์
1.6  ค่าติดตังโทรศัพท์
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครืองโทรศัพท์ ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วง และเครืองโทรศัพท์ภายใน
1.7 ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ ว 1536 ลว. 19 มี.ค
. 2561  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

2.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ
เทศบาลตําบลเพือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิมศักยภาพการทํา
งานขององค์กร
2.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร 
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลตําบล พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ้างทีได้รับอนุญาต หรือได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่า
บริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ
2.3 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2558  รวมแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและ
ครุภัณฑ์ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ถนน  ทางเดิน ทางเท้า  สะพาน ท่อเหลียม ระบบ
สาธารณูปโภค และครุภัณฑ์อืนๆ ฯลฯ
3.1  ค่าบํารุงรักษายานพาหนะ
(1)  การซ่อมปกติ
(2)  การซ่อมกลาง
3.2  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนน ทางเดิน ทางเท้า สะพาน ท่อ
เหลียม  สาธารณูปโภค
(1)  ค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าดําเนินการบํารุงรักษาทรัพย์สินทีเบิกจ่ายจากหมวดใช้
สอย ได้แก่ ค่าจ้างเหมาค่าแรงงานภายนอกเป็นค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร หมึกโรเนียว รวมทังวัสดุสํานักงานอืน ๆ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ หลอด
ไฟ ถ่าน ไฟฉาย ค่าแบตเตอรี เครืองชาร์ต ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
อืนๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นท่อต่างๆ ปูนซิเมนต์และอืนๆ ฯลฯ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอกยาง
ใน ผ้ากรองนํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วน
กลาง
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามัน
ดีเซล  เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครืองตัด
หญ้า รถบรรทุกนําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอืน ทีช่วย
ราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอืนๆ  ทีจําเป็นในการบริหาร
ราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซือค่า
วัสดุ อุปกรณ์  นํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอืนๆ ทีจําเป็น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซือแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 93,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 93,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างอาคารห้องนําพร้อมอ่างแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไชยมงคล

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างอาคารห้องนําพร้อมอ่างแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล อาคารขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว  2.80
 เมตร พร้อมอ่างแปรงฟัน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.35 เมตร  (ตาม
แบบทีเทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า2 ลําดับที 2 )
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว.110 ลว 5
 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 7,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,500,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําในเขตพืนทีตําบลไชยมงคล จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงตําใน
เขตพืนทีตําบลไชยมงคล
ตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า17 ลําดับที 2 )
โครงการขยายเขตระบบนําประปาภูมิภาค  เขต2 อําเภอโชคชัย จํานวน 7,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ขยายเขตระบบนําประปา
ในเขตพืนทีตําบลไชยมงคล
ตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติมครังที 3
) หน้า17 ลําดับที 1 )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลไชยมงคล จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลไชยมงคล 
เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ของรางวัล เงินรางวัลนักกีฬา ฯลฯ
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549  มาตรา 16
 ข้อ (14)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  13) พ
.ศ. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 152 ลําดับ
ที  14)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธี / กิจกรรมต่างๆซึงเกียวกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์และงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีซึงเป็นวันสําคัญของทางราชการ
เกียวเนืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์  วันพ่อ วันแม่ วันปิยะมหาราช
กิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศล ฯลฯ เช่น  ป้ายไวนิว  ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์  ฯลฯ  
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2549  มาตรา  16  ข้อ  (11)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  13) พ
.ศ. 2552  มาตรา 50 (8)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 155 ลําดับ
ที  21  )
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมซึงเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

และงานประเพณีท้องถินต่างๆ วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา งานปีใหม่ งาน
ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ฯลฯ เช่น  ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ตามโครงการ ฯลฯ
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2549  มาตรา  16  ข้อ  (11)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  13) พ
.ศ. 2552  มาตรา 50 (8)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 155 ลําดับ
ที  20  )

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,043,780 บาท
งบกลาง รวม 10,043,780 บาท
งบกลาง รวม 10,043,780 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 158,533 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 , หนังสือ มท0809.5/ว81 ลว 10 ก
.ค.57

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,298,800 บาท
เบียยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ  จํานวน  799  คน  แยกเป็น
อายุ  60-69  ปี  จํานวน 471 คนๆละ  600.-บาท  จํานวน  12  เดือน
อายุ  70-79  ปี  จํานวน 225 คนๆละ  700.-บาท  จํานวน  12  เดือน
อายุ  80-89  ปี  จํานวน 91 คนๆละ  800.-บาท  จํานวน  12  เดือน
อายุ  90  ปีขึนไป  จํานวน 12 คนๆละ  1,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 109 ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,728,000 บาท
เบียยังชีพสําหรับผู้พิการ  จํานวน  180  คนๆ ละ  800
.-บาท  จํานวน  12  เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 109 ลําดับที 2
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  1  คน ๆละ 500.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ลําดับที 3

สํารองจ่าย จํานวน 649,367 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เช่น  สาธารณภัย  ประสบ
อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ อปท. พ.ศ.2560 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที  6  มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 573,080 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)
ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
 , หนังสือ มท.0808.5/ว 30 ลว 12 ก.ค.2560

วันทีพิมพ์ : 10/8/2561  12:39:15 หน้า : 28/28


