
            

 

 
    

          รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563     
 เทศบำลต ำบลส ำโรง 
 อ ำเภอ ส ำโรง   จังหวัดอุบลรำชธำนี 
         
                    ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
   

 
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

 
งานบริหารทั่วไป รวม 12,553,714 บาท 

  

  
งบบุคลากร รวม 9,600,314 บาท 

  

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

  

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 695,520 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี  ดังนี้ 
     -เงินเดือนนำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง(27,600x12) 
      เป็นเงิน  331,200    บำท 
     -เงินเดือนรองนำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง (15,180x12x2) 
      เป็นเงิน  364,320     บำท 
      (เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนเงิน 
      ค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
      รองนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำน 
      สภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำ 
      สมำชิกสภำเทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยก 
      เทศมนตรีและกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล  
      พ.ศ. 2554)  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
 
 
 

      

  



   
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ดังนี้ 
      -นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง(4,000x12) 
       เป็นเงิน  48,000        บำท 
      -รองนำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง(3,000x12x2) 
       เป็นเงิน  72,000        บำท 
      (เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนเงิน 
      ค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
      รองนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำน 
      สภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำ 
      สมำชิกสภำเทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยก 
      เทศมนตรีและกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล  
      พ.ศ. 2554)   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

      

  

   
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 120,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษ  ดังนี้ 
       -นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง (4,000x12) 
       เป็นเงิน    48,000        บำท 
       -รองนำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง(3,000x12x2) 
       เป็นเงิน   72,000        บำท 
      (เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนเงิน 
      ค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
      รองนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำน 
      สภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำ 
      สมำชิกสภำเทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยก 
      เทศมนตรีและกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล  
      พ.ศ. 2554)   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

      

  

   

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

จ ำนวน 198,720 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน  ดังนี้ 

      -เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง(9,660x12) 
      เป็นเงิน        115,920        บำท 

      

  



      -ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง(6,900x12) 
      เป็นเงิน          82,800        บำท 
      (เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนเงิน 
      ค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
      รองนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำน 
      สภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำ 
      สมำชิกสภำเทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยก 
      เทศมนตรีและกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล  
      พ.ศ. 2554)    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

   
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,490,400 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  ดังนี้ 
     -ประธำนสภำเทศบำล  (15,180x12) 
      เป็นเงิน   182,160        บำท 
     -รองประธำนสภำเทศบำล  (12,420 x 12) 
       เป็นเงิน   149,040        บำท 
      -สมำชิกสภำเทศบำล  (9,660x12x10) 
      เป็นเงิน    1,159,200    บำท 
      (เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนเงิน 
      ค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
      รองนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำน 
      สภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำลที่ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำ 
      สมำชิกสภำเทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยก 
      เทศมนตรีและกำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล  
      พ.ศ. 2554)   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

      

  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,975,674 บาท 

  

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 3,779,520 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนเทศบำล และเงินปรับปรุงประจ ำปี      
ของส ำนักปลัด  จ ำนวน   11  อัตรำ    ดังนี้  
             -  ปลัดเทศบำล (40,560 x 6) (41,250 x 6) 
            เป็นเงิน 490,860  บำท 

      

  



             -  รองปลัดเทศบำล (29,680 x 6) (30,220 x 6) 
            เป็นเงิน 359,400  บำท 
             -  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล (32,800 x 12) 
            เป็นเงิน  393,600  บำท  
             -  นักทรัพยำกรบุคคล (31,340 x 6) (31,880 x 6) 
            เป็นเงิน  379,320  บำท 
             -  นักวิเครำะห์ฯ (21,140 x 6) (21,500 x 6) 
            เป็นเงิน  255,840  บำท 
             -  นักป้องกันฯ (26,080 x 6) (26,460 x 6) 
            เป็นเงิน  315,240  บำท 
             -  นักพัฒนำชุมชน (22,230 x 6) (22,600 x 6) 
            เป็นเงิน  268,980  บำท 
             -  นักจัดกำรงำนทั่วไป (26,980 x 6) (27,480 x 6) 
            เป็นเงิน  326,760  บำท 
             -  เจ้ำพนักงำนธุรกำร (23,820 x 6) (24,270 x 6) 
            เป็นเงิน  288,540  บำท 
             -  เจ้ำพนักงำนธุรกำร (25,020 x 6) (25,190 x 6) 
            เป็นเงิน  301,260  บำท 
             -  เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ (18,060 x 6) (18,440 x 6) 
            เป็นเงิน  219,000  บำท 
            - นิติกร  (15,060 x 12)    เป็นเงิน   180,720  บำท 
           ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
            ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป   

        

 
      

  

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 95,520 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว   เงินปรับเพ่ิมส ำหรับคุณวุฒิ ฯ     
ให้กับพนักงำนเทศบำล  เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่ง    
นักบริหำรงำนเทศบำล  และอ่ืนๆ   ที่เก่ียวเนื่องกับเงินเพ่ิมต่ำงๆ  ดังนี้    
             -  ปลัดเทศบำล (7,000 x 12) 
             เป็นเงิน  84,000   บำท  
             -  เจ้ำพนักงำนธุรกำร (960 x 12) 
             เป็นเงิน  11,520   บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
             ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป   

      

  



   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 168,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนเทศบำล  ดังนี้ 
            -ปลัดเทศบำล  (7,000x12) 
            เป็นเงิน     84,000        บำท 
            -รองปลัดเทศบำล  (3,500x12) 
            เป็นเงิน     42,000        บำท 
            -หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  (3,500x12) 
            เป็นเงิน     42,000        บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
            ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป     

      

  

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 2,778,912 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 18  อัตรำ   ดังนี้              
-  ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตร (20,394x 12) 
   เป็นเงิน 244,733 บำท             
-  ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล (16,879 x 12) 
   เป็นเงิน       202,550 บำท             
-  ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข (19,458 x 12)                 
   เป็นเงิน 233,501 บำท             
-  ผู้ช่วยนักวิเครำะห์ฯ (18,366 x 12)                 
   เป็นเงิน 220,397 บำท             
-  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (14,456 x 12)                 
   เป็นเงิน 173,4728 บำท             
-  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ (12,636 x 12)                 
   เป็นเงิน 151,632 บำท             
-  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ (12,064 x 12)                 
   เป็นเงิน 144,768 บำท             
-  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ (10,587 x 12)                 
   เป็นเงิน 127,046 บำท             
-  พนักงำนเก็บขยะ (12,345 x 12)                 
   เป็นเงิน 148,138 บำท             
-  ภำรโรง(ผู้มีทักษะ) (10,390 x 12)                 
   เป็นเงิน 124,675 บำท   
 
           

      

  



-  พนักงำนขับรถขยะ (9,000 x 12)                 
   เป็นเงิน 108,000 บำท             
-  คนงำนประจ ำรถขยะ (9,000 x 12 x 2)                 
   เป็นเงิน 216,000 บำท             
-  คนงำนทั่วไป (9,000 x 12)                 
   เป็นเงิน 108,000 บำท             
-  พนักงำนขับรถยนต์ (9,000 x 12)                
   เป็นเงิน 108,000 บำท             
-  คนงำนทั่วไป (9,000 x 12)  

      

     เป็นเงิน 108,000 บำท          
-  ผู้ช่วยนักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม (15,000 x 12)  
   เป็นเงิน 180,000 บำท 
-  ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป (15,000 x 12)  
   เป็นเงิน 180,000 บำท 
    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป   
  

      

  

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 153,722 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง และอ่ืนๆ    
ที่เก่ียวเนื่อง  ดังนี้  
            -  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ (649  x 12 )  
               เป็นเงิน 7,788 บำท 
            -  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ (1,221 x 12)  
               เป็นเงิน 14,652 บำท 
            -  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ (2,000 x 12)  
               เป็นเงิน 24,000 บำท 
            -  พนักงำนเก็บขยะ (940 x 12)  
               เป็นเงิน 11,282 บำท 
            -  ภำรโรง (ผู้มีทักษะ) (2,000 x 12)  
               เป็นเงิน 24,000 บำท 
            -  พนักงำนขับรถขยะ (1,000 x 12)  
               เป็นเงิน 12,000 บำท 
            -  คนงำนประจ ำรถขยะ (1,000 x 12 x 2) 

      

  



                เป็นเงิน 24,000 บำท 
            -  พนักงำนขับรถยนต์ (1,000 x 12)            
               เป็นเงิน 12,000 บำท 
            -  คนงำนทั่วไป (1,000 x 12)  
               เป็นเงิน 12,000 บำท 
               ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
               ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป   

        

 
      

  

  
งบด าเนินงาน รวม 2,933,400 บาท 

  

   
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท 

  

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 132,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร  
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2562) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

      

  

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลและผู้บริหำร
ท้องถิ่น  
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยว 
กับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิม   
เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 )  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป      งำนบริหำรทั่วไป 

      

  

   
ค่าใช้สอย รวม 1,879,600 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 929,600 บำท 

  

      

  (1)  ค่ำวำรสำร          จ ำนวน   5,000  บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำรสำร   เช่น   หนังสือพิมพ์วำรสำร   เอกสำร
ต่ำงๆ    เป็นต้น  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
(2)  ค่ำเย็บหรือเข้ำปก เข้ำกรอบ  ถ่ำยเอกสำรหนังสือเอกสำรต่ำง ๆ   เทศ

      

  



บัญญัติและอ่ืนๆ   จ ำนวน    5,000  บำท      
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหรือเข้ำปก  เข้ำกรอบ  ถ่ำยเอกสำรหนังสือ     
เอกสำรต่ำง ๆเทศบัญญัติและอ่ืน  ๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป          
(3)  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร         จ ำนวน    874,000   บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ         
    -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป  เพ่ือรักษำควำมปลอดภัย   
ในสถำนที่รำชกำร   (9,000 x 12)  เป็นเงิน 108,000  บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
    -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป  เพ่ือตัดหญ้ำและตัดแต่งก่ิงไม้ 
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบเขตเทศบำลต ำบลส ำโรง(9,000 x 12 x 3 )   
เป็นเงิน 324,000  บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  
   -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป เพ่ือปฏิบัติงำน
ประชำสัมพันธ์ (9,000x12) เป็นเงิน   108,000  บำท   ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้    ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป    
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรส ำหรับจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์บรรทุก
ขยะ จ ำนวน  1  คน  และ พนักงำนประจ ำรถยนต์บรรทุก
ขยะ  จ ำนวน  2  คน (9,000 x 12 x 3 )  เป็นเงิน  324,000  บำท   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
งำนบริหำรทั่วไป  
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำมสัมภำระ ค่ำบริกำร
ก ำจัดปลวก  ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด รวมถึงค่ำจ้ำงเหมำในกำร
ด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆและอ่ืน  เป็นเงิน  10,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    งำนบริหำรทั่วไป         
(4)  ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร   จ ำนวน   45,600  บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ส ำหรับถ่ำยเอกสำรในกำร
บริหำรงำนของเทศบำลต ำบลส ำโรง แบบมีกำรย่อ - ขยำย ปริมำณกำรถ่ำย
ขั้นต่ ำ 10,000 แผ่น/เดือน 
(เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่ มท  0808.2/ 
ว 3523  ลงวันที่  20  มิถุนำยน  2559) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป 



        

 
      

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  (1) ค่ำเลี้ยงรับรอง  จ ำนวน  30,000  บำท 
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่มต่ำง ๆ เครื่องใช้ ในกำรเลี้ยงรับรอง 
      และค่ำบริกำรอื่น ๆ   ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เก่ียงข้องกับกำรเลี้ยงรับรอง 
     ในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ 
     ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำร    
     ของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงอปท. หรือ อปท.  
     กับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้ำหน้ำที่ 
      ที่เก่ียวข้องซึ่งเข้ำร่วมประชุม 
     (เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  
      ลงวันที่  28  กรกฎำคม 2548) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
      ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 

      

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 500,000 บำท 

  

      

       เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของเทศบำลต ำบลส ำโรง ตำมท่ี
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำง และกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้ม่กำรเลือกตั้ง
ใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ) อีกท้ังให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ กำร
รณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่
และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและหรือ
วุฒิสภำ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุ เครื่อง
เขยีน และอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำ
หนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำกระเป๋ำหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร ค่ำของสมนำคุณ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ตำม
หนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
(ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่  6  มิถุนำยน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ  91 ล ำดับที่ 9) 

      

  



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
งำนบริหำรทั่วไป 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอก รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำบริกำร 
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้  
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของ   
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำง และพนักงำน
จ้ำงเทศบำล  ที่เดินทำงไปประชุม อบรม สัมมนำ  ดูงำน หรือไปติดต่อ
รำชกำร   
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที ่3 พ.ศ. 2559 ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป 
      

      

  

    

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ ส ำหรับพิธีกำรในวัน
ส ำคัญของทำงรำชกำรตำมโอกำสและควำมจ ำเป็น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 
ส ำหรับพิธีกำรในวันส ำคัญของทำงรำชกำรตำมโอกำสและจ ำเป็น 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
งำนบริหำรทั่วไป 

      

  

    

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ และกำรประสำน
แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำและกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น เทศบำลต ำบล
ส ำโรง  เช่น ป้ำยโครงกำร  ค่ำรับรองคณะกรรมกำร  ค่ำเข้ำเล่ม สัน
กำว  ค่ำวัสดุต่ำง ๆ  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำแผนชุมชน  และ
กิจกรรมสนับสนุน  กำรจัดประชุมประชำคม แผนชุมชน กำรพัฒนำผู้น ำ
ชุมชน สร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชนและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณำกำรเพื่อน ำข้อมูลมำจัดท ำเป็นแผนพัฒนท้องถิ่น และรำยจ่ำยอ่ืน
ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร    
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

      

  



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และ หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0891.4/ 
ว 856 ลงวันที่  12   มีนำคม  2553 ) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  หน้ำที่  91  
ล ำดับที่  10) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป   งำนบริหำรทั่วไป 

    

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพของสมำชิกสภำท้องถิ่น , 
ผู้บริหำรท้องถิ่น  พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำง  ของเทศบำลต ำบล
ส ำโรง 

จ ำนวน 150,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพของ
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ
สถำนที่  ค่ำอำหำร  ค่ำน้ ำดื่ม  ค่ำป้ำย ค่ำพำหนะฯลฯ   
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565  ล ำดับ
ที ่13 หน้ำที่ 92 )   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

      

  

    

โครงกำรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถำนที่กลำง อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน วัสดุคอมพิวเตอร์  ค่ำ
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำน และ ค่ำใช้จ่ำย 
อ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อ ำเภอ
ส ำโรง    ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563   (เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่  94  ล ำดับที่ 21 )  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยไดป้รำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 

      

  

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 150,000 บำท 

  

      

  (1) ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ  เป็นเงิน  100,000  บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมและค่ำแรงในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ เครื่องยนต์
ดีเซล รถขยะ เครื่องยนต์ดีเซล รถบรรทุกน้ ำ เครื่องยนต์ดีเซล  
(เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2559)  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
(2) ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  เป็นเงิน  50,000  บำท 

      

  



เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำยระหว่ำง
ปีงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

   
ค่าวัสดุ รวม 589,800 บาท 

  

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆใน
ส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ คลิป
หนีบกระดำษ ลวดเสียบ เป็ก กำว ตรำยำง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ
หรือจ้ำงพิมพ์ มู่ลี่แผงกั้นห้อง (Partition) ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

      

  

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น ไม้กวำด ไม้ถูพ้ืน น้ ำยำ

ล้ำงห้องน้ ำ น้ ำยำล้ำงจำน แก้วน้ ำ จำน ชำม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

      

  

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ของรถยนต์ส่วนกลำง รถ
ขยะ รถบรรทุกน้ ำ  เช่น แบตเตอรี่  ยำงใน  ยำงนอก อะไหล่รถ
ต่ำงๆ  สัญญำณไฟกระพริบ สญัญำณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป   

      

  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 319,800 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส ำหรับ 
  - รถยนต์  เครื่องยนต์ดีเซล            เป็นเงิน  46,600  บำท 
  - รถขยะ  เครื่องยนต์ดีเซล  2  คัน  เป็นเงิน 103,400  บำท 
  - รถบรรทุกน้ ำ  เครื่องยนต์ดีเซล 2 คัน    เป็นเงิน 103,400   บำท 
  - รถโดยสำรขนำด 10-12 ที่นั้ง(รถตู้) เป็นเงิน  54,400 บำท 
 -   ส ำหรับตัดหญ้ำ                        เป็นเงิน    12,000  บำท 
    (เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  
มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ ค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำ
สำธำรณูปโภค) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 
 

      

  



   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ป้ำยไวนิล  ตั้งจ่ำยจำกเงิน

รำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
      

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นกรอง

แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

      

  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 302,000 บาท 

  

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ภำยในส ำนักงำน หรือกิจกำรต่ำงๆที่อยู่ในควำม

ดูแลของเทศบำลต ำบล ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

      

  

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำนที่ใช้ในงำนรำชกำรของเทศบำลต ำบล  ต้ัง

จ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 
      

  

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 90,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ค่ำเช่ำ
ซื้อและพ้ืนที่  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำ
พ้ืนที่ ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับใช้บริกำร
ดังกล่ำว ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรทั่วไป 

      

  

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

  

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยอื่น       

  

    

ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ
กำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและ/หรือสิ่งก่อสร้ำง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

            เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจ้ำงองค์กรหรือสถำบันที่
เป็นกลำงด ำเนินกำรส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ
เทศบำล  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 

      

  



  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

  

    
เงินอุดหนุนโครงกำรงำนรัฐพิธี จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอส ำโรง 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนนุโครงกำรงำนรัฐพิธี ประจ ำปี 2563   
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่  75  ล ำดับที่ 9) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน
บริหำรทั่วไป 

      

  

 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,310,716 บาท 

  

  
งบบุคลากร รวม 1,852,116 บาท 

  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,852,116 บาท 

  

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,197,900 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนเทศบำลและปรับปรุง
ประจ ำปี จ ำนวน 4 อัตรำ ดังนี้ 
   -ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  (33,000x6)  (33,560x6) 
   -นักวิชำกำรเงินและบัญชี (29,680x6)  (30,220x6) 
   -นักวิชำกำรจัดเก็บ (16,600)  (16,940x6) 
   -เจ้ำพนักงำนพัสดุ  (19,610x6) (20,040x6)  
   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง

คลัง จ ำนวน 12x3,500  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 585,804 บำท 

  

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
  -ผู้ช่วยนักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี  (13,031x12) 
  -ผู้ช่วยนักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้  (14,448x12) 
  -ผุ้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ (12,338x12)  
  -คนงำนทั่วไป  (9,000x12) 

      

  



  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
   งำนบริหำรงำนคลัง 

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 26,412 บำท 

  

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ดังนี้ 
  - ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี 254x12 เป็นเงิน 3,048 บำท 
  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 947x12 เป็นเงิน 11,364 บำท 
  - คนงำนทั่วไป 1,000x12 เป็นเงิน  12,000    บำท 
  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
  งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

  
งบด าเนินงาน รวม 1,456,000 บาท 

  

   
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท 

  

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 2560/ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

  

      

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำน เทศบำลกรณีไม่จัดที่พักและไม่มี
เคหสถำนเป็นของตนเองหรือคู่สมรส ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      
     เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำนเทศบำล 

   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
   งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

   
ค่าใช้สอย รวม 1,026,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  

    

ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยผ้ำหรือป้ำยไวนีลในกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษี
ของเทศบำลต ำบลส ำโรง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยผ้ำหรือป้ำยไวนีลในกำรประชำสัมพันธ์

กำรจัดเก็บภำษีของเทศบำลต ำบลส ำโรง   
      

  



ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    
งำนบริหำรงำนคลัง 

    

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพื่อปฏิบัติงำนจดเลขมำตรวัดน้ ำ และค ำนวณ
ปริมำณกำรใช้น้ ำจำกมำตรวัดน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

จ ำนวน 324,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนจดเลขมำตรวัดน้ ำ และ
ค ำนวณปริมำณกำรใช้น้ ำจำกมำตรวัดน้ ำ จ ำนวน 3 อัตรำ อัตรำ
ละ 9,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฎใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

    

โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนงำนธุรกำร กองคลัง
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

จ ำนวน 108,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลเพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนงำนธุรกำร กอง
คลัง  จ ำนวน  1 อัตรำ อัตรำละ 9,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

    

โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลเพ่ือสนับสนุนงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

จ ำนวน 324,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนสนับสนุนงำนพัฒนำและจัดเก็บ

รำยได้ จ ำนวน 3 อัตรำ อัตรำละ 9,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่ำรับรองผู้มำตรวจ

นิเทศน์งำน ผู้มำศึกษำดูงำน ผู้ตรวจรำชกำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียน ค่ำท่ีพัก ค่ำ
พำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ของพนักงำนเทศบำลพนักงำนจ้ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 
 
 
 
 

      

  



    

โครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 และ
โปรแกรมประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ LTAX CIS ของเทศบำลต ำบล
ส ำโรง 

จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน LTAX 3000 และโปรแกรมประยุกตร์ระบบสำรสนเทศภูมิ
ศำนตร์ LTAX CIS ของเทศบำลต ำบลส ำโรง 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้ำที่  95   ล ำดับที่ 1) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
งำนบริหำรงำนคลัง 

      

  

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      
  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง 
      

  

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

  

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 
      

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 
      

  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

  

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์,ค่ำแสตมป์    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง 
      

  

  
งบลงทุน รวม 2,600 บาท 

  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,600 บาท 

  

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  

    
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2,600 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ
(18 หน้ำ/นำที)  จ ำนวน  1 เครื่อง 
(เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562) 

      

  



(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำที ่ 107    
ล ำดับที่  12)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 170,000 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

  

   
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

  

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 40,000 บำท 

  

      

  ค่ำป่วยกำรชดเชยหรือเวลำที่เสียไปเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ อป
พร. จ ำนวน  40,000  บำท 
          เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยหรือเวลำที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของ อปพร. ในพ้ืนที่ได้รับค ำสั่งจำกนำยกเทศมนตรีต ำบล
ส ำโรงและอปพร.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่สนับสนุนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมค ำร้องขอจำกนำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง  
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฎในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

      

  

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลปีใหม่ เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงำนและรำยจ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร  
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้ำ   97 ล ำดับที่  1 ) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน   

      

  

    
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง

เทศกำลสงกรำนต์ เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงำนและรำยจ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร 

      

  



(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้ำ 97   ล ำดับที่ 2 ) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน    

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

  

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  ดังนี้ 
- ป้ำยสำมเหลี่ยมหยุดตรวจไฟ 2ระบบ  จ ำนวน 1 ชุด ๆละ 20,000 บำท 
เป็นเงิน  20,000  บำท  
- สำยดับเพลิง
ขนำด  1.5   นิ้ว  ยำว  30  เมตร  จ ำนวน 2 เส้น ๆละ  10,000 บำท  เป็น
เงิน  20,000  บำท 
- ถังพ่นยำสะพำยหลัง ขนำดควำม
จ ุ16 ลิตร  จ ำนวน 4  ถัง ๆละ  2,500  บำท  เป็นเงิน   10,000   บำท 
- เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ แดง อิมพี
เรียล จ ำนวน 10 ถัง ๆละ 2,000  บำท  เป็นเงิน  20,000  บำท 
- กรวยจรำจร (ขำว-แดง) ขนำดควำม
สูง 100  ซม.  10  อัน ๆละ 500  บำท  เป็นเงิน  5,000  บำท 
-หัวฉีดชนิดม่ำนหมอก (หัวฟ็อกซ์) 1.5 นิ้ว เป็นหัวฉีดปรับเลือกอัตรำกำร
ไหลคงท่ีได้หลำยอัตรำกำรฉีดและปรับเลือกแบบม่ำนน้ ำสะดวกในกำรใช้
งำนโครงสร้ำงอลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมข้อลด ขนำด 2.5 นิ้ว ตัว
เมีย ลด 1.5 นิ้ว   ตัวผู้  จ ำนวน  1  หัว  เป็นเงิน    25,000  บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

      

  

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

  

   
ครุภัณฑ์โรงงำน       

  

    
เลื่อยยนต์ STIHL รุ่น  MS 180 (แท้) # 11.5 จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเลื่อยยนต์  STIHL รุ่น MS 180 (แท้) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่  107  
ล ำดับที่ 14)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรำกฎในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน) 

      

  



 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,720,000 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    
โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดจำกอัคคีภัย จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยที่เกิดจำกอัคคีภัย  เช่น ค่ำวิทยำกรและครูฝึก  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำำงวัน  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร 
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่  81    ล ำดับ
ที ่3  )  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      

  

    

โครงกำรฝึกอบรมจัดตั้ง  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ปีงบประมำณ 
2563 

จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมจัดตั้ง อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน ปีงบประมำณ 2563  เช่น ค่ำวิทยำกรและครูฝึก  ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำำงวัน  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงกำร และรำยจ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร 
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่  98   ล ำดับที่ 5) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำน
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      

  

    

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพและศึกษำดูงำนของ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน ปีงบประมำณ 2563 

จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและศึกษำดูงำน
ของ อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ปีงบประมำณ 2563  เช่น ค่ำ
วิทยำกร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำำงวัน  ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำร

      

  



ด ำเนินโครงกำร 
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ  98  ล ำดับที่ 6) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

  
งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท 

  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,500,000 บาท 

  

   
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

  

    

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000  ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 
170 กิโลวัตต ์

จ ำนวน 2,500,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ ำ
อเนกประสงค์ ขนำด 6 ตัน   6  ล้อ  ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำ
กว่ำ   6,000  ซีซี  หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ  170 กิโลวัตต์ 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 

(1) จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  6,000  ลิตร 
(2) น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ  12,000 กิโลกรัม 
(3) เป็นรำคำพร้อมปั้มและอุปกรณ์ 

(ตำมคุณลักษณะและบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ  ธันวำคม 2561) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 107  ล ำดับที่15) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฎในแผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

      

  แผนงานการศึกษา 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,265,968 บาท 

  

  
งบบุคลากร รวม 3,541,968 บาท 

  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,541,968 บาท 

  

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,937,892 บำท 

  

      
      เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนเทศบำล และเงินปรับปรุง

ประจ ำปี จ ำนวน 3  อัตรำ ดังนี้ 
      

  



    -ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  (26,460x6) (26,980x6)  
     เป็นเงิน 320,640 บำท 
    -นักวิชำกำรศึกษำ (16,220x6)(16,600x6)  
     เป็นเงิน 196,920  บำท 
    -สันทนำกำร  (20,770x6)  (21,140x6)   
     เป็นเงิน 251,460  บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
     ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
เงินเดือนพนักงำนครูเทศบำล   จ ำนวน   1,168,872  บำท 
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนครูเทศบำล จ ำนวน 4 อัตรำ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนเทศบำล ซึ่งได้แก่ ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ (3,500x12)  เป็น
เงิน 42,000 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

  

   
เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 84,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้กับพนักงำนครูเทศบำลต ำบล
ส ำโรง จ ำนวน 2 อัตรำ (3,500x2x12)  เป็นเงิน  84,000  บำท  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

      

  

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,403,928 บำท 

  

      

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 2 อัตรำ 
     -ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ (19,750x12)   
      เป็นเงิน 237,000  บำท 
     -ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (12,106x12)   
      เป็นเงิน  145,272  บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
     ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
     -ค่ำตอบแทนผู้ช่วยหัวหนำ้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (21,185x12) เป็น
เงิน 254,220 บำท 
 
 

      

  



      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
      จ ำนวน 1 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
      -ค่ำตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ ำนวน 767,436  บำท 
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 5 อัตรำ  
            (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    16,432x12  เป็นเงิน  197,184  บำท) 
            (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    16,432x12  เป็นเงิน  197,184  บำท) 
            (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     10,961x12  เป็นเงิน  131,532  บำท) 
            (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     11,128x12  เป็นเงิน  133,536  บำท) 
            (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      9,000x12   เป็นเงิน    108,000  บำท) 
             ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  502,368  บำท   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน  
        ทั่วไป   265,068  บำท   ปรำกฏใน   แผนงำนกำรศึกษำ  
        งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 74,148 บำท 

  

      

  เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  14,148  บำท 
        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง  
        และอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับเงินเพิ่มต่ำงๆ ดังนี้ 
        - ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (1,179x12)  เป็นเงิน 14,148 บำท 
        ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำร        
       ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 
เงินเพ่ิมของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ ำนวน  60,000   บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
   

      

  

  
งบด าเนินงาน รวม 714,000 บาท 

  

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

  

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 
 
 

      

  



   
ค่าใช้สอย รวม 494,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 324,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
จ ำนวน   3  แห่ง ซึ่งได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
บูรพำ จ ำนวน  1 แห่ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำ
เจริญ จ ำนวน 1 แห่ง  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนอง
เทำ จ ำนวน 1 แห่งๆละ 1 คน (9,000x12x3) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 

      

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอก   รำชอำณำจักร เช่นค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่
พัก  ค่ำบริกำร จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร ของ  คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน
เทศบำล  ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงเทศบำล  ที่เดินทำงไป
ประชุม อบรม สัมมนำ  ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำรพนักงำนจ้ำง  
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2559)  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ      งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ   

      

  

    
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติ  ประจ ำปี  2563  เช่น  ค่ำป้ำย  ค่ำเครื่องเสียง   ค่ำจัดซื้อของ
รำงวัลส ำหรับกำรแสดงกิจกรรม/เกมส์กำรศึกษำ  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัด
ซุ้มกิจกรรม   ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดเวทีกลำง   ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  และรำยจ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร 
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) 

      

  



(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำที่ 73  ล ำดับที่ 2  ) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

    
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสำนสัมพันธ์วันวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสำนสัมพันธ์วันวิชำกำร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562  เช่น ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดนิทรรศกำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรจัดกำรแข่งขัน  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และรำยจ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร  
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 73  ล ำดับที่  3) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

  

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำยระหว่ำง

ปีงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

  

   
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

  

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ใน
ส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ คลิป
หนีบกระดำษ ลวดเสียบ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

  

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 3 แห่ง เช่น ที่นอนเด็ก ผ้ำกันเปื้อน  ผ้ำเช็ดตัว  แปรงสี
ฟัน  น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ   ไม้กวำด  ถ้วยจำน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

  

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จัดซื้อป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ป้ำยไวนิล ตั้งจ่ำยจำกเงิน

รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
      

  



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นกรอง
แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 

      

  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 

  

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 80,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 แห่ง ตั้งจ่ำย

จำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

      

  

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

  

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

  

    
โคมจุดเทียนชัย จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโคมจุดเทียนชัย 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำที่  110    
ล ำดับที่  40)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

      

  

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,929,218 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 1,844,218 บาท 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 746,290 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 746,290 บำท 

  

      

  -เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
เทศบำลต ำบลส ำโรง   เป็นเงินจ ำนวน 509,600  บำท 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน   ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก      
จ ำนวน  3   ศูนย ์  อัตรำคนละ  20  บำทต่อวัน จ ำนวน  245  วัน     
ซึ่งแยกเป็นรำยละเอียดดังต่อไปนี้       
           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบูรพำ (56x20x245)  
เป็นเงิน 274,400 บำท 
 

      

  



           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเจริญ  (16x20x245)    
เป็นเงิน 78,400 บำท 
           ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ (32x20x245)    
เป็นเงิน 156,800 บำท 
(เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ          
-เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลส ำโรง  เป็นเงินจ ำนวน  176,800 บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน อัตรำคนละ 1,700 บำท ต่อปี  ซ่ึง
แยกเป็นรำยละเอียดังต่อไปนี้         
          -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบูรพำ (56 x 1,700)  
เป็นเงิน 95,200 บำท 
          -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเจริญ  (16 x 1,700)    
เป็นเงิน27,200 บำท 
          -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ (32 x 1,700)    
เป็นเงิน 54,400 บำท 
(เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
-ค่ำกิจกรรมและพัฒนำผู้เรียน ทั้ง 3 ศูนย์  จ ำนวน  22,790  บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จัดสรรส ำหรับปฐมวยั 
(อำยุ 3-5) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) อัตรำคนละ 430 บำท/ปี 
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  
          -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบูรพำ (27 x 430)  

      
  เป็นเงิน 11,610 บำท           

          -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเจริญ  (4 x 430)    
เป็นเงิน 1,720 บำท           

      

  



           -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ (22 x 430)    
เป็นเงิน 9,460 บำท 
(เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
-ค่ำหนังสือเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลส ำโรง
จ ำนวน  3  ศูนย์   เป็นเงินจ ำนวน  10,600  บำท      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
หนังสือเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก (ศพด.)  อัตรำคนละ  200 บำท/ปี  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้            
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบูรพำ (27 x 200) เป็นเงิน 5,400 บำท           
-  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเจริญ  (4 x 200)   เป็นเงิน 800 บำท           
-  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ (22 x 200)   เป็นเงิน 4,400 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษำ  
- ่ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบล
ส ำโรง  จ ำนวน  3  ศูนย ์ เป็นเงินจ ำนวน  10,600  บำท       
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (3-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.)  อัตรำคนละ  200 บำท/ปี  ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้            
    - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบูรพำ (27 x 200)  
      เป็นเงิน 5,400 บำท           
     -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเจริญ  (4 x 200)    
      เป็นเงิน 800 บำท           
      -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ (22 x 200)    
         เป็นเงิน 4,400 บำท     ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรำกฎใน
แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
-ค่ำเครื่องแบบนักเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบล
ส ำโรง  จ ำนวน  3  ศูนย ์  เป็นเงินจ ำนวน   15,900  บำท       
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (3-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.)  อัตรำคนละ  300 บำท/ปี  ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้            



      - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบูรพำ (27 x300)  
        เป็นเงิน 8,100 บำท           
      -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเจริญ  (4 x300)    
        เป็นเงิน 1,200 บำท           
       -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ (22 x300)    
         เป็นเงิน 6,600 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,097,928 บาท 

  

   
ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 1,097,928 บำท 

  

      

  1)  ค่ำอำหำรเสริม  (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     
จ ำนวน  199,284.80 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     
จ ำนวน   3  ศูนย ์  ซึ่งแยกเป็นรำยละเอียดดังต่อไปนี้    
   -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบูรพำ (56 x 7.37 x 260)  
เป็นเงิน 107,307.20 บำท 
   -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเจริญ     (16 x 7.37 x 260)  
เป็นเงิน 30,659.20 บำท 
   -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ    (32 x 7.37 x 260)   
เป็นเงิน 61,318.40 บำท  
(เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ   
2)  ค่ำอำหำรเสริม (นม)  ส ำหรับโรงเรียน   จ ำนวน 835,463.20 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม)   ให้กับโรงเรียน       
จ ำนวน   5   แห่ง  ซึ่งแยกเป็นรำยละเอียดดังต่อไปนี้    
  -  ร.ร.  บ้ำนส ำโรง (คุรุประชำสำมัคคี)  (162 x 7.37 x 260)  
เป็นเงิน 310,424.40 บำท 
  -  ร.ร.  บ้ำนหว้ำนแกเจริญ (54 x 7.37 x 260)    
เป็นเงิน 103,474.80 บำท 
  -  ร.ร.  บ้ำนหนองสองห้อง (67 x 7.37 x 260)    

      

  



เป็นเงิน 128,385.40 บำท 
  -  ร.ร.  บ้ำนหนองเทำ (90 x 7.37 x 260)    
เป็นเงิน 172,458 บำท 
  -  ร.ร.  บ้ำนผับแล้ง (63 x 7.37 x 260) 
 เป็นเงิน 120,720.60 บำท 
(เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
3) สมทบค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     

      

  จ ำนวน  12,168 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
จ ำนวน   3   ศูนย์   ซึ่งแยกเป็นรำยละเอียดดังต่อไปนี้    
   -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบูรพำ     (56 x 0.45 x 260)    
เป็นเงิน 6,552 บำท 
   -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเจริญ    (16 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 1,872 บำท 
   -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ (32 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 3,744 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ      
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ        
4) สมทบอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับโรงเรียน จ ำนวน  51,012 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม)   ให้กับโรงเรียน      
จ ำนวน   5  แห่ง  ซึ่งแยกเป็นรำยละเอียดดังต่อไปนี้     
  -  ร.ร.  บ้ำนส ำโรง (คุรุประชำสำมัคคี)  (162 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 18,954 บำท 
  -  ร.ร.  บ้ำนหว้ำนแกเจริญ   (54 x 0.45 x 260)  
เป็นเงิน 6,318 บำท 
  -  ร.ร.  บ้ำนหนองสองห้อง   (67 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 7,839 บำท 
  -  ร.ร.  บ้ำนหนองเทำ   (90 x 0.45 x 260)   
เป็นเงิน 10,530 บำท 

      

  



  -  ร.ร.  บ้ำนผับแล้ง      (63 x 0.45 x 260)    
เป็นเงิน 7,371 บำท   
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ    
          
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ   
 

  
งบลงทุน รวม 341,000 บาท 

  

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 341,000 บาท 

  

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

  

    
โครงกำรก่อสร้ำงรั้วพร้อมป้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ จ ำนวน 341,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นก่อสร้ำงรั้วพร้อมป้ำยศูนย์ ศพด.หนองเทำ 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำที่  76   ล ำดับ
ที ่3   )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษ 
 

      

  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,744,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุน รวม 1,744,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

  

    
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 1,744,000 บำท 

  

      

  - เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนส ำโรง (คุรุ
ประชำสำมัคคี)  จ ำนวน  648,000 บำท 
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนันสนุนอำหำรกลำงวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำน
ส ำโรง   (คุรุประชำสำมัคคี)    จ ำนวน  162  คนๆ  ละ   20   บำท   เป็น
เวลำ   200วัน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ      
- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำน
หว้ำน  จ ำนวน  216,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนันสนุนอำหำร
กลำงวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหว้ำนแกเจริญ จ ำนวน  54  คนๆ
ละ  20  บำท  เป็นเวลำ  200  วัน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎ
ในแผนงำน กำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ           
- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนหนองสอง
ห้อง  จ ำนวน  268,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนันสนุนอำหำร

      

  



กลำงวัน  ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองสอง
ห้อง   จ ำนวน  67  คนๆ   ละ   20  บำท   เป็นเวลำ   200   วัน  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษำ        
- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนหนองเทำ
จ ำนวน  360,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนันสนุนอำหำรกลำงวัน  ให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนอง
เทำ  จ ำนวน  90  คนๆ  ละ  20  บำท    เป็นเวลำ  200  วัน ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ    งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ            
- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนผับแล้ง ต้ัง
ไว้ 252,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนันสนุนอำหำรกลำงวัน  ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนผับแล้ง   จ ำนวน  63  คนๆ  ละ   20   บำท    เป็น
เวลำ  200  วัน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎแผนงำน
กำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ    
(เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 73 ล ำดับที่ 4) 
ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

แผนงานสาธารณสุข 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,482,600 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 1,242,600 บาท 

  

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

  

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 144,000 บำท 

  

      

  (1) ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
ค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำน หรือเวลำที่เสียไป  เพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง  ของเทศบำล
ต ำบลส ำโรง  ในอัตรำ 6,000 บำท  ต่อคน จ ำนวน 2  คน  

      

  



(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำร
เบิกจ่ำย พ.ศ. 2562)  ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้ ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข  งำนบริหำทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 952,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์
สิ่งแวดล้อม  เช่น คุณภำพน้ ำ  , ดิน  ,และอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้อง กรณีท่ีต้องมี
กำรส่งตรวจพิสูจน์เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง และป้องกันหรือเกิดข้อ
ร้องเรียน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข   
งำนบริหำทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

      

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน จ ำนวน 648,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน (1669) เช่น ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำน้ำที่ประจ ำรถ ค่ำวัสดุกำรแพทย์ ค่ำ
เวชภัณฑ์ ค่ำโทรศัพท์  และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ  85 
ล ำดับที่   4   )  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

      

  

    

โครงกำรขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
รำชกุมำรี 

จ ำนวน 40,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก
โรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เเช่น ค่ำเวชภัณฑ์วัคซีน ค่ำ
ป้ำย และรำยจ่ำยอื่นที่จ ำเป็น (เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565   หน้ำ  87  ล ำดับที่ 14 ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  
 
 

      

  



    
โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 150,000 บำท 

  

      

   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  ค่ำสำรเคมี  ค่ำป้ำยไวนิล ค่ำ
ทรำยอะเบท และรำยจ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร 
(เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0810.5/ว 4700  
ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2560) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ  84   ล ำดับที่ 1) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 

      

  

    

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

จ ำนวน 14,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัข
บ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เชน่ ค่ำส ำรวจ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเอกสำร และ
รำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น  (เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  หน้ำ   84 ล ำดับที่   3 ) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข   

      

  

    
โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย เช่น ค่ำป้ำยไวนิล ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม และรำยจ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565     หน้ำ 87   ล ำดับ
ที ่13  )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

      

  

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถ

ใช้งำนได้ตำมปกติ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

      

  



   
ค่าวัสดุ รวม 146,600 บาท 

  

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุที่ใช้ส ำหรับยำนพำหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ กระจก ยำงในรถ ยำงนอกรถ และอ่ืน ๆที่จ ำเป็น  ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 
 

      

  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 46,600 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่ำง ๆ ส ำหรับใช้กับครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง และเครื่องพ่นหมอกควันก ำจัดยุง หรือครุภัณฑ์อ่ืนที่
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเบรก น้ ำมันค
ลัช น้ ำมันไฮโดรลิก และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฎในแผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 

      

  

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์(ชุดตรวจสำรเสพติด) เป็นเงิน 30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ เช่น ชุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ชุดตรวจ
สำรเสพติด เวชภัณฑ์ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏใน
แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข   

      

  

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยเพ่ือควำมปลอดภัยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ใช้
เครื่องพ่นหมอกควันสะพำยไหล่ เช่น หมวก เสื้อ เสื้อก๊ักสะท้อน
แสง รองเท้ำบูท ถุงมือ ชุดกันเปื้อน ชุดกันฝน ผ้ำปิดจมูก ชุดป้องกันฝุ่นและ
สำรเคมีแบบมีหมวก ครอบตำนิรภัย ถุงมือป้องกันสำรเคมี รองเท้ำบูทกัน
เคมี และอ่ืนๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  
  

      

  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

  

    

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

จ ำนวน 240,000 บำท 

  



      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ 12 หมู่บ้ำนๆละ 20,000 บำท  
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ  88   ล ำดับ
ที ่16   )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข   
 

      

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส เช่น ค่ำป้ำย ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนิน
โครงกำร (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 )(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้ำ 79  ล ำดับที่ 4)    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏใน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  

      

  

    
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่กลุ่มสตรี จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่กลุ่มสตรี เช่น ค่ำ
ป้ำย ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำ
วัสดุ อุปกรณ์และรำยจ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร  
(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 79 ล ำดับที่ 6)  
 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  
 

      

  



    
โครงกำรวันผู้สูงอำยุ จ ำนวน 80,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันผู้สูงอำยุ เช่น ค่ำป้ำย  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุตกแต่ง
เวท ี และรำยจ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร   
(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) 
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ 78  ล ำดับที่ 1 ) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  
 

      

  แผนงานเคหะและชุมชน 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,508,960 บาท 

  

  
งบบุคลากร รวม 1,667,760 บาท 

  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,667,760 บาท 

  

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 828,660 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนเทศบำลและเงินปรับปรุง
ประจ ำปี   จ ำนวน 3  อัตรำ ดังนี้       
  -ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      (31,880 x 6)    (32,450 x 6)   
เป็นเงิน 385,980 บำท 
  -นำยช่ำงโยธำ                (21,620 x 6)    (22,040 x 6)  
เป็นเงิน 261,960 บำท 
  -วิศวกร                        (15,060 x 12)      
เป็นเงิน 180,720 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน        

      

  

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนเทศบำล ซ่ึง
ได้แก่   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน  1  อัตรำ  (3,500x12) เป็น
เงิน  42,000  บำท    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน      งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน   
   

      

  



   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 742,812 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  5  อัตรำ  ดังนี้        
   -ผู้ช่วยนำยช่ำงส ำรวจ   (11,960 x 12)    
เป็นเงิน  143,520  บำท 
    -คนงำนทั่วไป (ผู้มีทักษะด้ำนประปำ) (12,834 x 12)    
เป็นเงิน  154,008  บำท 
   -ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ   (12,698 x 12)    
เป็นเงิน  152,376  บำท 
   -ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ           (12,116 x 12)    
เป็นเงิน  145,392  บำท 
   -ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุกำร   (12,293 x 12)    
เป็นเงิน  147,516  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน   งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          

      

  

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 54,288 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนจ้ำง และเงิน
อ่ืนๆ   ที่เก่ียวเนื่องกับเงินเพ่ิมต่ำงๆ          
   -คนงำนทั่วไป (ผู้มีทักษะด้ำนประปำ) (451 x 12)    
เป็นเงิน  5,412  บำท 
   -ผู้ช่วยนำยช่ำงส ำรวจ   (1,325 x 12)    
เป็นเงิน  15,900  บำท 
   -ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรประปำ   (587 x 12)    
เป็นเงิน  7,044  บำท 
   -ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ           (1,169 x 12)    
เป็นเงิน  14,028  บำท 
   -ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุกำร   (992 x 12)    
เป็นเงิน  11,904  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน           

      

  

  
งบด าเนินงาน รวม 1,590,900 บาท 

  

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

  

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

  



      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและะชุมชน 
 

      

  

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลต ำบล   

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้    ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน       

      

  

   
ค่าใช้สอย รวม 1,044,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่่งบริกำร จ ำนวน 894,000 บำท 

  

      

  (1)  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ    ตั้งไว้ 864,000 บำท 
        -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป เพ่ือท ำควำมสะอำดถนน   
และลอกคลองระบำยน้ ำ บริเวณพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบล
ส ำโรง (9,000 x 12 x 4)   เป็นเงิน 432,000 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
        -ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้ำบริเวณพ้ืนที่ใน
ควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลส ำโรง (9,000 x 12 x 3) 
เป็นเงิน324,000 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
        - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไป เพ่ือช่วยนำยช่ำงโยธำส ำรวจงำน
ในพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลส ำโรง (9,000 x 12 ) 
เป็นเงิน 108,000 บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
(2)  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ        ตั้งไว้ 30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เช่น   
ค่ำธรรมเนียมเจำะบำดำล ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำประปำ
หมู่บ้ำนค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดิน เป็นต้น  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

      

  



ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอก
รำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำร
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของคณะ
ผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง
เทศบำลที่เดินทำงไปประชุม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือติดต่อ
รำชกำร(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที ่3 พ.ศ.2559  )  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

    เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำที่อยู่ในควำมดูแลของ
เทศบำลต ำบลส ำโรง เครื่องสูบน้ ำ รถกระเช้ำ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่
ช ำรุดเสียหำยระหว่ำงปีงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

   
ค่าวัสดุ รวม 456,900 บาท 

  

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ใน
ส ำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ม   สมุด แบบ
พิมพ์ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ คลิปหนีบกระดำษ ลวดเสียบ ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน      
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ  เช่น  ฟิวส์  สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊ก

ไฟฟ้ำ ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน      งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  



   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้ำง เช่น สังกะสี กระเบื้อง อิฐ หิน   ปูน ทรำย ลวด ตะปู และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน    
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
 

      

  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 56,900 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส ำหรับรถบรรทุกเปิดข้ำงเทท้ำย
ติดเครนพร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ เครื่องยนต์ดีเซล จ ำนวน  1 คัน  
(เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที่มท 0808.2/ว 3523  ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ ค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำ
สำธำรณูปโภค)  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี แผ่นกรอง
แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ   ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน     งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

  
งบลงทุน รวม 250,300 บาท 

  

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 250,300 บาท 

  

   
ครุภัณฑ์กำรเกษตร       

  

    
ค่ำเครื่องสูบน้ ำแบบจม  ขนำด  1.0  แรงม้ำ (HP) จ ำนวน 15,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบ
จม  ขนำด 1 แรงม้ำ (HP)   จ ำนวน  1  เครื่อง  (สืบรำคำตำม
ท้องตลำด)      
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ  109   
ล ำดับที่  30)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน      
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      

  

    
ค่ำเครื่องสูบน้ ำแบบจม  ขนำด  1.5  แรงม้ำ (HP) จ ำนวน 18,000 บำท 

  



      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบ
จม ขนำด 1.5 แรงม้ำ (HP)  จ ำนวน  1  เครื่อง (สืบรำคำตำมท้องตลำด)    
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ.2561-256   หน้ำ    109 
ล ำดับที่ 31 )   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน      งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
 

      

  

    
ค่ำเครื่องสูบน้ ำแบบจม  ขนำด  ๒  แรงม้ำ (HP) จ ำนวน 18,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบจม  ขนำด  2  แรงม้ำ
(HP)  จ ำนวน  1 เครื่อง  (สืบรำคำตำมท้องตลำด) (เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ   110   ล ำดับที่  47 )  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป   ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

    
ค่ำเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง  ขนำด  2 แรงม้ำ (HP) จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ชนิดหน้ำ
แปลน ขนำด 2 แรงม้ำ (HP)  จ ำนวน  1  เครื่องๆ ละ 10,000 บำท   ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้    
      -  เป็นเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ     
      -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้ได้ (สืบรำคำตำมท้องตลำด)     
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ  109   ล ำดับ
ที ่ 32  )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

      

  

    
ค่ำเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง  ขนำด  3 แรงม้ำ (HP) จ ำนวน 13,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ชนิดหน้ำ
แปลน ขนำด 3 แรงม้ำ (HP)   จ ำนวน  1  เครื่อง เป็น
เงิน  13,000  บำท  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
-เป็นเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
-ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ  2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
-ปริมำณน้ ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่ำ  450  ลิตรต่อนำที 
-ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต 
-อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีครบชุด

      

  



พร้อมที่จะใช้ได้(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้ำ 109    ล ำดับที่ 29 ) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง       

  

    
เครื่องเจียรไฟฟ้ำ ขนำด 7  นิ้ว จ ำนวน 4,500 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเจียร
ไฟฟ้ำ    ขนำด  7  นิ้ว  จ ำนวน 1 เครื่อง(เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 109 ล ำดับที่ 34) ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน    งำนบริหำรงำนทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

    
เครื่องตัดไฟเบอร์  ขนำด  14  นิ้ว จ ำนวน 6,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนำด 14 นิ้ว  จ ำนวน 1 เครื่อง 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 109  
ล ำดับที่ 35)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน    
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

      

  

    
เครื่องสกัดคอนกรีตชนิดลมพร้อมปั้มลม จ ำนวน 25,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตชนิดลมพร้อมปั้ม
ลม  จ ำนวน 1 เครื่อง 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำที่ 109  
ล ำดับที่ 36)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

      

  

    
รถเข็นปูน  ชนิด 2  ล้อ จ ำนวน 4,700 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถเข็นปูน  ชนิด 2 ล้อ  (สืบรำคำตำมท้องตลำด) 
จ ำนวน  2  คัน ๆละ  2,350  บำท   
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 109  
ล ำดับที่ 37)   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน    
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  



    
สว่ำนไฟฟ้ำพร้อมดอก จ ำนวน 2,500 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำพร้อมดอก  (สืบรำคำตำมท้องตลำด) 
จ ำนวน  1 เครื่อง   
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 110  
ล ำดับที่ 38)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 

      

  

   
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

  

    
เครื่องตัดหญ้ำ จ ำนวน 19,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ 
(แบบเข็น)   จ ำนวน  2  เครื่อง ๆละ 9,500   บำท 
(รำยละเอียดตำมคุณลักษณะเฉพำะตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ประจ ำปี 2561 ) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำที่ 109  ล ำดับที่ 33) 
 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

   
ครุภัณฑ์ส ำรวจ       

  

    
เทปวัดระยะ จ ำนวน 3,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเทปวัดระยะ  ควำมยำว  50  เมตร  เนื้อเทปเป็นไฟ
เบอร์ใยแก้วอย่ำงดี เคลือบมันที่ผิวสำมำรถคงสภำพได้ดี  ไม่ยืดหรือเสียรูป
ง่ำย ด้ำมจับมีปุ่มยำงช่วยให้จับได้กระชับและกันกำรลื่นขณะใช้งำนบรรจุใน
โครงพลำสติกมีมือหมุนพร้อมจุดล็อคมือหมุน  จ ำนวน 1  เครื่อง 
(แบบจัดหำทั่วไป) (สืบรำคำตำมท้องตลำด)  
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที่ 108   
ล ำดับที่ 22)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     

      

  

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมลผลแบบที่ 2 จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผลแบบ

ที ่  2  จ ำนวน 1  เครื่อง 
      

  



(เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565 หน้ำที ่108    
ล ำดับที่ 25 )   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

    
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ(18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2,600 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ
(18 หน้ำ/นำที)  จ ำนวน  1 เครื่อง 
(เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้ำที่   108   ล ำดับที่    26  ) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk  Tank Printer) จ ำนวน 4,300 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank  Printer)  จ ำนวน  1  เครื่อง 
(เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0210.5/ว 5794 ลง
วันที่ 10 ตุลำคม  2559) 
(เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 108   
ล ำดับที่ 27 )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมชน    
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

  

    
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด  1 KVA จ ำนวน 17,700 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด  1 KVA  จ ำนวน  3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  1 KAV 600  Watts 
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ  15  นำท ี
(เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์

      

  



คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561  ณ  วันที่ 23  พฤษภำคม  2561) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้ำที่  109   ล ำดับที่  28) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

  

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ  ปรับปรุง  ซ่อมแซมครุภัณฑ์  และ
ทรัพย์สินอื่นๆเช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำที่อยู่ในควำมดูแลของ
เทศบำลต ำบลส ำโรงเครื่องสูบน้ ำ ฯลฯ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 

      

  

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท 

  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

  

    

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  สำขำอ ำเภอวำรินช ำรำบ    
ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะแรงต่ ำ (หนองดง) บ้ำนบูรพำ  หมู่ที่ 9  ต ำบลส ำโรง  
อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะแรงต่ ำ   
(หนองดง)บ้ำนบูรพำ  หมู่ที่ 9  ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง   
จังหวัดอุบลรำชธำนี 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้ำที่ 62   
ล ำดับที่ 112 )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมงำน   งำนไฟฟ้ำและถนน 

      

  

    

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  สำขำอ ำเภอวำรินช ำรำบ 
ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะแรงต่ ำ บ้ำนนำเจริญ   หมู่ที่  11   ต ำบลส ำโรง  
อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะแรงต่ ำ  บ้ำนนำ

เจริญ  หมู่ที ่ 11    ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
      

  



(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   หน้ำที่ 65  
ล ำดับที่  124)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชุมงำน   งำนไฟฟ้ำและถนน 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 15,000 บาท 

  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

  

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

  

    
โครงกำรบูรณำกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 15,000 บำท 

  

      

  อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอส ำโรง 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่100 ล ำดับที่ 6) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฎในแผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของ
ชุมชน  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข็มแข็งของชุมชน 
 

      

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชนต้ำนยำเสพติด
ต ำบลส ำโรง ประจ ำปี พ.ศ.2563 

จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชนต้ำน
ยำเสพติดต ำบลส ำโรง พ.ศ. 2563 เช่น ค่ำจัดซื้อถ้วยรำงวัล ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร  ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำเงินรำงวัล ค่ำเครื่องเสียง และรำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนิน
โครงกำร  
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ) 

      

  



(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 75  ล ำดับที่ 7 ) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร  

    

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมสัมพ้นธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบำลลต ำบลส ำโรง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลส ำโรง เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร และป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร 
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 75  ล ำดับที่ 8 ) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำร
ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร 
  

      

  

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับเด็กและเยำวชนใน
เขตต ำบลส ำโรง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับเด็ก
และเยำวชนในเขตต ำบลส ำโรง เช่น ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำเอกสำร
ประกอบกำรอบรม และรำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร 
(เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้ำ 73     
ล ำดับที่  1   )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนศำสนำและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

  



    
ค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีทำงศำสนำและงำนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่ำง ๆ จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนพิธีทำงศำสนำ งำนประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต่ำงๆ เช่น ค่ำจัดงำนวันลอยกระทงสืบสำนวัฒนธรรม  
วันเข้ำพรรษำ  , วันสงกรำนต์ , ฮีตสิบสองคองสิบสี่ และประเพณีต่ำงๆ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในแผนงำนกำรศำนำ วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

      

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 923,000 บาท 

  

  
งบลงทุน รวม 923,000 บาท 

  

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 923,000 บาท 

  

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

  

    
โครงกำรขยำยเขตประปำบ้ำนนำเจริญ หมู่ที่ 11 จ ำนวน 39,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตำมโครงกำรขยำยเขตประปำ  บ้ำนนำเจริญ  หมู่
ที ่11  ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี   ขนำด
ท่อ   PVC  Dai  2 นิ้ว    ชัน  8.5   ควำมยำว     288   เมตร  
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 65  
ล ำดับที่  123) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน)  

      

  

    

โครงกำรขยำยเขตประปำบ้ำนบูรพำ  หมู่ที่ 9  ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง  
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

จ ำนวน 41,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตำมโครงกำรขยำยเขตประปำ  บ้ำนบูรพำ  หมู่ที่ 9  ต ำบล
ส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี   
ขนำดท่อ   PVC  Dai  2 นิ้ว    ชัน  8.5   ควำมยำว     280   เมตร  
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่ 57 
ล ำดับที่ 89) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ     
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน)  

      

  

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

  

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองสองห้อง  หมู่ที่ 4 ต ำบลส ำโรง  (สำย
บ้ำนนำยเรณู - วัดบ้ำนหนองสองห้อง) 

จ ำนวน 121,000 บำท 

  



      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. บ้ำนหนองสองห้อง  
หมู่ที่ 4 (สำยบ้ำนนำยเรณู - วัดบ้ำนหนองสองห้อง) ขนำดควำม
กว้ำง 4.00  ม. ยำว  50.00  เมตร  หนำ  0.15  ม.  พร้อมถมดินคันทำง
ควำมหนำ เฉลี่ย 0.20  ม. ไหล่ทำงลูกรังควำมกว้ำงเฉลี่ย  0.50  ม.  
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้ำที่ 48  
ล ำดับที่  46 )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

      

  

    
โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำบ้ำนหว้ำน หมู่ที่ 2 จ ำนวน 337,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ  บ้ำนหว้ำน  หมู่ที่ 2  ขนำด 60 ลบ.ม. 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้ำที่ 63  
ล ำดับที่ 117)   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

      

  

    

โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. บ้ำนแกเจริญ  หมู่ที ่ 10  (จำกทำงหลวงสำย   
2178- 
บ้ำนนำงมะลิ) 

จ ำนวน 237,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงถนนคสล. บ้ำนแกเจริญ หมู่ที่ 10 
(จำกทำงหลวงสำย 2178 - บ้ำนนำง
มะลิ)  กว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  115.00  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  (ไม่มี
รอยต่อตำมยำวและไหล่ทำงลูกรัง) 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้ำที่ 63    
ล ำดับที่ 116)  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน) 

      

  

    

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้ำนโนนยำง  หมู่ที่ 7  ต ำบลส ำโรง (จำกถนน 
อบ 2003 - นำนำยถวิล) 

จ ำนวน 57,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง บ้ำนโนนยำง  หมู่ที่ 7 
ต ำบลส ำโรง (จำกถนน อบ2003 - นำนำยถวิล) ขนำดควำม
กว้ำง  4.00 เมตร ควำมยำว 400.00  เมตร  ควำมหนำ  0.15  เมตร  
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้ำที่ 54 ล ำดับที่ 75) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

      

  



    

โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้ำนโนนสวรรค ์ (จำกถนนสำย อบ 
2052-ถนนสำยโนนสวรรค์ถึงขำมป้อม) 

จ ำนวน 91,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 12  บ้ำนโนนสวรรค์  (จำกถนน
สำย อบ 20523-ถนนสำยโนนสวรรค์ถึงขำมป้อม)  ขนำดควำม
กว้ำง   4.00  ม.  ยำว  600.00  ม.  หนำ   0.15   เมตร   พร้อมว่ำง
ท่อ  คสล. ขนำด  0.40x1.00    ม. 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้ำที่  67   ล ำดับ
ที ่ 135     )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

      

   
แผนงานการเกษตร 

  

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนส่งเสริม สนับสนุนบริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลส ำโรง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนส่งเสริม สนับสนุนบริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลส ำโรง  
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ 102  ล ำดับ
ที ่11  )  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร 

      

  

    

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี  
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้ำ  103     ล ำดับที่  12) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
 
 

      

  



   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

  

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกหรือสัตว์น้ ำ วัสดุเพำะช ำ ฯลฯ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฎในแผนงำนกำรเกษตร  งำนส่งเสริม
กำรเกษตร 
 

      

  

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 10,000 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

  

    

โครงกำรคลองสวย น้ ำใส คนไทยมีสุข  ปีงบประมำณ  2563 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรคลองสวยน้ ำใส คนไทยมีสุข 
เช่น ค่ำป้ำยไวนิล  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  และรำยจ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฎใน
แผนงำนกำรเกษตร  งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  แผนงานการพาณิชย์ 
  

 
งานกิจการประปา รวม 562,000 บาท 

  

  
งบด าเนินงาน รวม 562,000 บาท 

  

   
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

  

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเคมีภัณฑ์ประเภท
ต่ำงๆ เช่น สำรส้ม สำรเคมี คลอรีน สำรเคมีที่ใช้ส ำหรับผลิต
น้ ำประปำ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนกำร
พำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ 

      

  

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อมิเตอร์น้ ำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรำกฏใน

แผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ 
      

  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 412,000 บาท 

  

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 412,000 บำท 

  



      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับใช้ในกิจกำรประปำ ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะหรือ
กิจกำรต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมดูแลของเทศบำลต ำบล ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ งำนกิจกำรประปำ 
 

      

  แผนงานงบกลาง 
  

 
งบกลาง รวม 10,975,824 บาท 

  

  
งบกลาง รวม 10,975,824 บาท 

  

   
งบกลาง รวม 10,975,824 บาท 

  

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 291,001 บำท 

  

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง

จ ำนวน 35 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง  
งำนงบกลำง 

      

  

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 7,460,400 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในต ำบล
ส ำโรง จ ำนวน 932 คน เป็นเวลำ 12 เดือน  แยกตำมช่วงอำยุ  ดังนี้ 
        1.ช่วงอำยุ  60-69  จ ำนวน   502  คน ๆละ  600 บำท/เดือน 
จ ำนวน  12  เดือน   เป็นเงิน     3,614,400   บำท 
         2.ช่วงอำยุ  70-79  จ ำนวน  285  คน ๆละ  700 บำท/เดือน 
จ ำนวน  12  เดือน   เป็นเงิน     2,394,000   บำท 
         3.ช่วงอำยุ  80-89  จ ำนวน 120   คน ๆละ  800 บำท/เดือน 
จ ำนวน  12  เดือน   เป็นเงิน     1,152,000   บำท 
         3.ช่วงอำยุ  90-100 จ ำนวน  25   คน ๆละ  1000 บำท/เดือน 
จ ำนวน  12  เดือน   เป็นเงิน     300,000   บำท 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ 77 ล ำดับที่ 1) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง 

      

  

   
เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 2,400,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำรในต ำบล
ส ำโรง จ ำนวน 250 คน คนละ  800  บำท  เป็นเวลำ 12 เดือน 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ 77  ล ำดับที่ 2) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง 

      

  

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 90,000 บำท 

          เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต ำบล       

  



ส ำโรง จ ำนวน 15 คน คนละ  500  บำท  เป็นเวลำ 12 เดือน 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้ำ 77  ล ำดับที่ 3) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง 
 

   
ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 105,878 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วนตำมควำม
เหมำะสมและบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำกสำธำรณภัย
ต่ำง ๆ  เช่นภัยธรรมชำต ิ ภัยที่เกิดขึ้นที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้  100,101 บำทและตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน  5,777  บำท 
ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง 

      

  

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

  

    
ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย จ ำนวน 36,545 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทสไทย ตั้งจ่ำยในอัตรำร้อย
ละเศษหนึ่งส่วนหกของรำยรับจริง ประจ ำปีที่ผ่ำนมำ ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ำย
ขำดสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของงบประมำณดังกล่ำว  
ค ำนวณ    (รำยรับจริง ปี 2561 – เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสม – เงิน
อุดหนุน) x  1/6 x1/100    
                  = 40,131,865.77-18,204,694 x 1/6 x 1/100 
                  =  36,545  บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง 

      

  

    
เงินสมทบหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น จ ำนวน 120,000 บำท 

  

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบส ำหรับกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่น  
(เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำน
และบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2557)   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง 

      

  

   
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 472,000 บำท 

  

      
    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถิ่น (กบท) โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
      

  



ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2049 ลงวันที่ 1 สิงหำคม 2555 และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2050 ลง
วันที่ 1 สิงหำคม 2555  
*ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (เทศบำล) ในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ในงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี(และงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม กรณีจ่ำยจำกรำยได้ของ
เทศบำล) โดยไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู ้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน 
ค ำนวณ   = 2 % (ประมำณกำรำยรับประจ ำปี 2563 – เงินที่มีผู้อุทิศให้ –  
เงินอุดหนุน)  
             = 2 % (45,000,000 – 21,400,000) 
             = 472,000 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง 

 


