
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลไชยมงคล

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,385,600 บาท
งบกลาง รวม 11,385,600 บาท

งบกลาง รวม 11,385,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 158,232 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พรบ ประกัน
สังคม พ.ศ.2553

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จํานวน 400,000 บาท

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา
เพื่อจ่ายเป็น เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,746,000 บาท

ผู้สูงอายุ  จํานวน 1,000 คน
แยกอายุ 60-69 ปี    จํานวน   648  คน
แยกอายุ 70-79 ปี    จํานวน   235  คน
แยกอายุ 80-79 ปี    จํานวน   105  คน
90 ปีขึ้นไป            จํานวน    12  คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,776,000 บาท

ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป   จํานวน  175  คนละ  800 บาท 
ผู้พิการอายุต่ํากว่า 18 ปี    จํานวน    12  คนละ 1,000 บาท
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28 เมษายน 2563  ผู้พิการที่มี
อายุต่ํากว่า 18 ปี  และมีบัตรประจําตัวผู้พิการจากเดิมที่ได้
รับ  800  บาท  ต่อคนต่อเดือนเป็น 1,000 บาท   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 และข้อ ๕ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553
 กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ข้อ 13 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน  2  คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และแก้ไชเพิ่มเติม อํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 เป็นหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 138,068 บาท

เงินสํารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็น เงินสํารองจ่าย ให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปี 
1.กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนร่วมได้ เช่น การป้องกันและแก้ปัญหาปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน
2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5
3.การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ฯลฯ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เพื่อจ่ายเป็น (ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 904,800 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เพื่อจ่ายเป็น (เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.))

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายเป็น (เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น)

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000 บาท

เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน)
เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง)
เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000 บาท

 เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,209,400 บาท

งบบุคลากร รวม 8,297,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ  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

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  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

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  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
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ
10,080.-บาท  จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงิน 120,960
.-บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ  7,200.-บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน
86,400.-บาท 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับประธานสภาเทศบาล
ตําบลในอัตราๆ เดือนละ15,840.-บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  190,080.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับรองประธานสภาเทศบาล
ตําบล   ในอัตรา ๆ เดือนละ
12,960.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  155,520.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล จํานวน  10  อัตราๆ เดือนละ
10,080.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,209,600.-บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,449,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,362,900 บาท

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 11 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล
สามัญ เงินเพิ่มสําหรับปรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล/รองปลัด
เทศบาล/หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,020 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 506,160 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน  4  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน  3  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,912,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  คณะกรรมการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งาน  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  คณะ
กรรมการประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และ
อื่น ๆ  

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง  หรือ
กรรมการอื่นที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 225,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 38,000 บาท

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา)
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 742,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
ไชยมงคล
1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ และปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูล
ของ เทศบาลตําบล
1.4 ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสาร เทศบาลตําบล        1.5 ค่า
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาล
ตําบล 
1.6 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ค่าขนย้ายสิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง วางระบบแลนหรือวายเล็ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ การ
บริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าบริการแบกหามสัมภาระ ค่า
กําจัดปลวก ค่าซักฟอกทํา  ความสะอาด   และอื่นๆ 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง          
เพื่อจ่ายเป็น ค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้ที่มาศึกษาดู
งาน  การต้อนรับคณะตรวจราชการ  นิเทศงานประชุมคณะ
กรรมการฯ ของเทศบาลตําบลไชยมงคล และอื่นๆ    
ค่าเลี้ยงรับรอง  
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฏหมาย รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ)
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่
ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
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ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง จํานวน 1,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือก
ตั้ง / เลือกตั้งซ่อม นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชย
มงคล  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562  

โครงการ คนละต้นสร้างตําบลสีเขียว จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคนละต้นสร้างตําบล
สีเขียว เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าต้นไม้  ฯลฯ  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  127 ลําดับ
ที่ 3)

โครงการ เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและลด
อุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่    
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 182 ลําดับ
ที่ 2)

โครงการ เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและลด
อุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์    
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 183  ลําดับ
ที่  4 )
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โครงการ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรตําบลไชยมงคล จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์เรียนรู้สมุนไพร
ตําบลไชยมงคล   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  129 ลําดับ
ที่ 6)

โครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตําบลไชยมงคล จํานวน 270,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในตําบลไชยมงคล เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177 ลําดับ
ที่ 36)

โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131 ลําดับ
ที่ 12)
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โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทั่ว
ไป

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปเช่น   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ฯลฯ  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168 ลําดับ
ที่ 18)

โครงการพัฒนาและฟนฟูแหล่งท่องเที่ยวในตําบลไชยมงคล จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและฟนฟู
แหล่งท่องเที่ยวในตําบลไชยมงคล
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 ลําดับ
ที่ 39)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  เช่น   ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวิทยากร  ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)  หน้าที่ 176   ลําดับที่  32

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ  หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ หลอดไฟ ถ่าน
ไฟฉาย ค่าแบตเตอรี่ เครื่องชาร์ตไฟฟ้า สายไฟฟ้าและอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ด
กระจก ผงซักฟอก ค่าผ้าม่าน ฯลฯ และน้ําดื่มต่าง ๆ  เพื่อบริการ
ประชาชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เช่น ท่อต่างๆ ปูนซิเมนต์และอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยาง
นอกยางใน ผ้ากรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามัน
ดีเซล  เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
ตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วน
ราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอื่นๆ  ที่
จําเป็นในการบริหารราชการ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซื้อค่า
วัสดุ อุปกรณ์ น้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น จอบ เสียม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื้อกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรม
ของ เทศบาลตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

วัสดุสนาม
เพื่อจ่ายเป็น วัสดุสนาม เต็นท์ เตียงสนาม เปล เข็มทิศ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคลอาคาร
ต่างๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล 
จํานวน 2 เลขหมาย

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลง
ทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการการสื่อสาร (Internet) 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,487,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,787,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,787,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,549,520 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี จํานวน 7 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลังและ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 178,080 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา)
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 
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ค่าใช้สอย รวม 431,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ    
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่
ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ   

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 350,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า166 ลําดับที่ 13

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ   หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยาง
นอกยางใน ผ้ากรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามัน
ดีเซล  เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
ตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วน
ราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอื่นๆ  ที่
จําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื้อกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรม
ของ เทศบาลตําบล 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 35,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลง
ทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,948,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,653,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,653,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,061,240 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล   
   จํานวน   6   อัตรา   ดังนี้
(1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  4     อัตรา  
จํานวน   1,480,200  บาท
(2)  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล   จํานวน  2    อัตรา  
จํานวน  581,040  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
/ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 495,960 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป  จํานวน   4   อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4   อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 291,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ 
ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ค่าใช้สอย รวม 131,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ( นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค ) ดังนี้
(1)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในกิจการของเทศบาล
 (2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเป็นรายจ่ายค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในราชการของ
เทศบาล
(3)   ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ      
เป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ค่าขนย้ายสิ่ง
ก่อสร้างค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่า
บริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วางระบบแลนหรือ
วายเล็ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ การบริการรับใช้  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าบริการแบกหามสัมภาระ ค่ากําจัดปลวก ค่าซักฟอก
ทํา  ความสะอาด   และอื่นๆ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่
ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล  
(1)  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ,แฟ้มแบบ
พิมพ์ต่างๆ,สมุด,ซองต่างๆ ปากกา,ดินสอ,ยางลบ ,กาว,หมึก,ตรา
ยาง,สิ่งพิมพ์,ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์,น้ําดื่มฯลฯเพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานภายในกิจการของเทศบาล
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)   จํานวน  1  เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2563)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,734,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,374,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 606,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ กิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไชยมงคล

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้
(1)  โครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
เทศบาลตําบลไชยมงคล   
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  วัสดุต่างๆ ฯลฯ
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  132  ข้อ
ที่ 2  )
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โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชย
มงคล

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชย
มงคล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดําเนินงาน
เช่น  ต้นไม้  สีน้ําพลาสติก  พู่กัน  ป้ายบอกทาง  ฯลฯ  
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  136
   ลําดับที่  11 )

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล

จํานวน 576,500 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล รายละเอียด  ดังนี้  
         
1)  ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน จํานวน     390,000  บาท
สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล   
2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินรายหัว)  จํานวน 130,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก  (1,700 บาท/คน)
3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  56,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล  
รายละเอียด  ดังนี้
3.1)  ค่าหนังสือเรียน จํานวน   10,000  บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี(200 บาท/คน)
3.2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน   10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี (200
 บาท/คน)
3.3)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน   15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี (300
 บาท/คน)
3.4)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน   21,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5
  ปี (430 บาท/คน)
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  134  ลําดับ
ที่  6 )

ค่าวัสดุ รวม 768,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 752,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 12,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด,ที่นอน,ผ้า
ห่ม,มุ้ง ฯลฯ สําหรับใช้ภายในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อาหารเสริม (นม)   จํานวน 740,000  บาท  แยกเป็น
(1)  จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ในพื้นที่ จํานวน 2 แห่ง   
(2)  จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไชยมงคล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 135  ข้อ
ที่ 8 )  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท

 วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ก๊อกน้ํา  ท่อประปา  เลื่อย  คีม
ตัดเหล็ก  ค้อน  ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

 วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ  เช่น  จอบ เสียม  
สายยางราดน้ํา  ปุย กรรไกรจตัดกิ่ง   ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

วัสดุการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา แบบบันทึก
พัฒนาการ ฯลฯ  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สําหรับเด็ก
ปฐมวัย )
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  พร้อมติดตั้ง  (ราคากลางตาม
ท้องตลาด)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จํานวน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องชั่งน้ําหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง)
เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จํานวน  1
  เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2563)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน ส่วนราชการ จํานวน 1,240,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ในพื้นที่  จํานวน  1,240,000  บาท 
1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบ
สินวิทยา)  
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป.6  คน
ละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน
1.2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองพลวง
ใหญ่       
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป.6  คน
ละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน 
 อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (10)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  137  ลําดับ
ที่ 15,16 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,573,720 บาท

งบบุคลากร รวม 2,928,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,928,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,595,700 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ),หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณ
สุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,140,480 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 132,540 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,525,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพาในระยะยาว และอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ของ อปท.และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่ง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 88,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564  12:14:28 หน้า : 29/43



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา)
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
1.2 ค่าจ้างในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่
ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ   
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด, เพื่อใช้ในการ
สํารวจ และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามจํานวนประชากรสุนัขและ
แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ค่าจ้างสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ตาม-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2547 ข้อ 17
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
-หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156ลําดับ
ที่ 12)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้
บรรทัด  ดินสอ        หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้ง
วัสดุสํานักงานอื่น ๆ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็น ค่าแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ด
กระจก ผงซักฟอก ถังขยะ ฯลฯและน้ําดื่มต่าง ๆ เพื่อบริการ
ประชาชน 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยาง
นอกยางใน ผ้ากรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 280,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามัน
ดีเซล  เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
ตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วน
ราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอื่นๆ  ที่
จําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซื้อค่า
วัสดุ อุปกรณ์ น้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื้อกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรม
ของ เทศบาลตําบล 

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564  12:14:29 หน้า : 32/43



วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ผ้าปิด
จมูก ถุงมือ ชุดกันฝนในงานจัดเก็บขยะ เครื่องแบบ EMS รวม
ทั้ง ชุดและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีในงานควบคุมโรค รวมทั้ง
งานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลง
ทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,090,680 บาท

งบบุคลากร รวม 2,472,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,472,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,772,760 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 5 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง/หัว
หน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 570,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 69,420 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,277,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 326,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2.เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่นคณะกรรมการจัด
ซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งาน  ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  คณะ
กรรมการประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และ
อื่น ๆ

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 1,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง  หรือ
กรรมการอื่นที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่ง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 631,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่
ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 470,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบล เช่น รถยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ  หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ หลอดไฟ ถ่าน
ไฟฉาย ค่าแบตเตอรี่ เครื่องชาร์ตไฟฟ้า สายไฟฟ้าและอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เช่น ท่อต่างๆ ปูนซิเมนต์และอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยาง
นอกยางใน ผ้ากรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามัน
ดีเซล  เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
ตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วน
ราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอื่นๆ  ที่
จําเป็นในการบริหารราชการ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซื้อค่า
วัสดุ อุปกรณ์  น้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลง
ทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,341,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตัดไฟเบอร์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องตัดไฟเบอร์  จํานวน  1  เครื่อง
(ราคากลางตามท้องตลาด)

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า  ขนาด 1,510 w  
จํานวน 1 เครื่อง (ราคากลางตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเจียร์  ขนาด 9 นิ้ว  720 w จํานวน 1
 เครื่อง
(ราคากลางตามท้องตลาด)

เครื่องเจียร์ ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเจียร์  ขนาด 9 นิ้ว  2,200 w 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคากลางตามท้องตลาด)

เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องตัดคอนกรีต  จํานวน  1  เครื่อง
(ราคากลางตามท้องตลาด)
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ตู้เชื่อม จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ตู้เชื่อม  จํานวน 1 เครื่อง
(ราคากลางตามท้องตลาด)

สว่านไฟฟ้า จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าสว่านไฟฟ้า  ขนาด 350  w  จํานวน  1  เครื่อง
(ราคากลางตามท้องตลาด)

สว่านโรตารี่ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าสว่านโรตารี่  ขนาด 780 w  จํานวน  1  เครื่อง
(ราคากลางตามท้องตลาด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,248,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ 4 บ้านหนองปลิง (ซ
.สมบัติ)

จํานวน 1,200,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการเสริม
ผิว Asphaltic Concrete หมู่ 4 บ้านหนองปลิง (ซ
.สมบัติ) กว้าง 5.00 ม.ยาว 639 ม.หนา 0.03 ม. หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 3,195 ตร.ม (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล
กําหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ชุด ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) หน้า 112 ลําดับที่ 77

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 48,000 บาท

เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 5,100,000 บาท
งบลงทุน รวม 500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
ภายในพื้นที่ตําบลไชยมงคล

จํานวน 500,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในพื้นที่ตําบลไชยมงคล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 ) รายการที่ 8,12,27,48,58,62 )

งบเงินอุดหนุน รวม 4,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,600,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําในเขตพื้นที่ตําบลไชยมงคล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําในเขตพื้นที่ตําบล
ไชยมงคล

โครงการขยายเขตระบบน้ําประปาภูมิภาค เขต 2 อําเภอโชคชัย จํานวน 4,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการขยายเขตระบบน้ําประปา
ภูมิภาค เขต 2 อําเภอโชคชัย 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
อื่น  ดังนี้
(1)ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่เช่น ค่าวิทยากร  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดอบรม ฯลฯ
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (14)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  159  ลําดับ
ที่ 4 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตําบลไชยมงคล

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ ( โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเรียนรู้
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตําบลไชย
มงคล )
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ    
เช่น  ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นตามโครงการ ฯลฯ
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (11)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (8)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  158  ลําดับ
ที่  1 )
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ค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ (ค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
   
และงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและงานประเพณีท้อง
ถิ่นต่างๆ วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา งานปีใหม่ งานฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี ฯลฯ เช่น  ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นตาม
โครงการ ฯลฯ
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (11)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (8)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  161  ลําดับ
ที่  9 )
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี/กิจกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับสถาบันพระ
มหากษัตริย์และงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี/กิจกรรมต่างๆซึ่ง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี    
ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหา
กษัตริย์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  วันพ่อ วัน
แม่ วันปิยะมหาราช กิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศพ กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ฯลฯ เช่น  ป้ายไวนิ้ว  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ
  
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16  ข้อ  (11)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (8)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  161  ข้อ
ที่  10 )
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