
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลโซ่พิสัย
อําเภอ โซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,382,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,418,756 บาท

งบบุคลากร รวม 6,950,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี เดือนๆ ละ 28,800 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน  และเงิน
เดือนรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําแหน่งนายกเทศมนตรี
 เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน
 และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนากยกเทศมนตรี
จํานวน 2 คนๆละ 4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน และค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 4,500 บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 10,080  บาท จํานวน 12 เดือน
และค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 
เดือนละ 15,840 บาท จํานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  
เดือนละ 12,960 บาท จํานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คนๆละ 10,080
 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,102,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,216,720 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  12 อัตรา  
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง  พ.ศ.  2561-2563  หน้า  28

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 246,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง  พ.ศ.  2561-2563  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 568,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจัางทั่ว และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง  พ.ศ.  2561 -2563  หน้า  28

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง  พ.ศ.  2561 -2563  หน้า  28

งบดําเนินงาน รวม 3,246,296 บาท
ค่าตอบแทน รวม 523,296 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 318,296 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน จํานวน318,296  บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3072 ลว . 29
 กันยายน  2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวันประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1977 ลว. 3 พ
.ย. 2557 เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
 380 ลว 26 ก.พ. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  เรือง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 27
 ลว 29 ธ.ค. 2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่
ปฎิบัติ
งานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนจําเป็น เช่น การจัดทํา
แผน การจัดทําเทศบัญญัติ การจัดทํางบประมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ และกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติราชการ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่  ปลัดเทศบาล  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และนักวิชาการตรวจสอบภายใน   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบานของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2559  และระเบียบหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3ว/1013  ลงวันที่ 18  ก.พ
. 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
  สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุด ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 ก.ย
. 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการ
ศึกษา  
และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,870,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลโซ่
พิสัย เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล และเผยแพร่
ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   63 ลําดับ
ที่  15

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อให้ดําเนินการใน
กิจการต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าโฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุุกระจาย
เสียง ทางโทรทัศน์ ระบบสารสนเทศ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าออก
สํารวจ บันทึกข้อมูล ติดตามในการจัดเก็บสถิติข้อมูล ค่าติดตั้งไฟฟ้าใน
สํานักงานหรือบริเวณสํานักงาน ค่าดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถาน
ที่ และค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว82 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม  2561  เรื่อง คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า63  ลําดับที่ 15
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
ค่ารับรอง    50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่ง
จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  คํานวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ปี
งบประมาณ 2560) โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินรายได้จาก
พันธบัตรรัฐบาล เงินที่ีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม  ในปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560 เทศบาลมีรายรับจริง 32,155,367.90
    บาท  ( 32,155,367.90 x 1%)  เทศบาลจะตั้งงบประมาณได้ไม่
เกิน     321,553.68        บาท
ค่าเลี้ยงรับรอง  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระห่างองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับหน่วยงานอื่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มื 0808.4/ว 1956 ลงวันที่ 10 มิ.ย
. 2547 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองของ อปท.
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มื 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28  ก.ค
. 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยง
รับรองของ อปท.
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มื 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2553
 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 119  ลว. 7 มี.ค
. 2561  เรื่อง  แนวทางการปฏกิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เดิน
ทางไปราชการเกี่ยวกับงานหรือกิจการของเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และแก้ไขถึง(ฉบับที่4)พ.ศ
.2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เดินทางไป
ราชการ และเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับงานหรือ
กิจการของเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-   ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   60 ลําดับที่  5
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์จัดการเลือก
ตั้ง ประชุม อบรมหรือการใช้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือเกี่ยวข้องในการนี้

 -ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   62 ลําดับ
ที่  11

โครงการฝึกอบรมทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล ผู้นําชุมชนและผู้สูง
อายุซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรพร้อมทั้งได้นํา
ความรู้และสิ่งที่ได้รับกลับมาปรับปรุงวใช้ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขต
ชุมชุนเทศบาล ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านดีอันจะนํามา
ซึ่งการพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   65  ลําดับ
ที่  23

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมที่มุ่งสร้างความรัก ความ
สามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เช่น การประชุาชี้แจง ทําความเข้าใจ การจัดทํากิจกรรม
นันทนาการ การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี การเผยแพร่ การ
ประชาสัมพันธ์ 
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 หรือที่เกี่ยวข้องในการนี้
- ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่  66 ลําดับที่  29

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการ
ทุจริตแก่ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป  หรือเกี่ยวข้องในการ
นี้  
-ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่  58  ลําดับที่  8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาครุภัณฑ์ บํารุงรักษา
ทรัพย์สินของเทศบาลที่ชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   พ.ศ. 2561-2562  หน้า  61  ลําดับที่ 9

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่าน กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเก็บ
เอกสาร นํ้ายาลบคําผิด ธงสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ นํ้าดื่ม
สําหรับประชาชน ค่าบอกรับวารสารต่างๆ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ที่มี
ความจําเป็นใช้ในการปฎิบัติงาน  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  62 ลําดับที่  13
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สวิตส์
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนส์ ฯลฯ 
-ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  62 ลําดับที่  13
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วนํ้า ถ้วย จาน ช้อน
ส้อม ผ้าปูโต๊ะ แปรงถูพื้น แปรงขัดห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาเช็คกระจก ผง
ซักฟอก ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
- ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  62 ลําดับที่  13

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ สายไมล์ เพลา หัวเทียน นํ้ามันเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  62 ลําดับที่  13

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ นํ้ามันโซล่า นํ้ามันเครื่อง สําหรับใช้กับ
รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่นํามาใช้ใน
กิจการของเทศบาล  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  62 ลําดับที่  13

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าท์ แป้น
พิมพ์ แผ่นซีดี หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  62 ลําดับที่  13

ค่าสาธารณูปโภค รวม 333,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงาน ค่าไฟส่องป้าย รวม 12 เดือน
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสํานักงานเทศบาล รวม 12 เดือน
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานกงาน หมาย
เลข 042485058, 042485059
และโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าส่งธนาณัติ ค่าส่ง
โทรเลข ค่าลงทะเบียน ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอินเตอรืเน็ตความเร็วสูง จํานวน 12 เดือน
งบลงทุน รวม 222,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 222,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ โต๊ะรับแขก ตู้เก็บของ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 -ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   105 ลําดับ
ที่  1-3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แลลที่      1  จํานวน 1 ชุด ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ประจไปี พ.ศ. 2561
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศาษฐกิจและสังคมกําหนดหรือราคาท้อง
ตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   105 ลําดับ
ที่  4

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน สํารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัด
เวทีประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน
พัฒนาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการนี้  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้าที่  59  ลําดับที่ 4

งานบริหารงานคลัง รวม 4,660,360 บาท
งบบุคลากร รวม 3,362,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,362,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,926,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล   จํานวน    6  อัตรา
-   ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี   พ.ศ.  2561-2563  หน้า  25 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 188,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน  67,200
 บาท  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน  18,000  บาท   หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้ 18,000  บาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ว
ไป จํานวน   18,000  บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้อํานวยการกอง
คลัง  จํานวน  67,200  บาท  
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า  25

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 910,560 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีของลูกจ้าง
ประจําตําแหน่งพนักงานดูแลตลาด เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน นัก
วิชาการพัสดุ ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน 
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า  25

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 325,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลรวม  2  อัตรา  แยกเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป   1  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 1  อัตรา   
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า  25

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินตอบแทนพิเศษพนักงาน
จ้างให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล  
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า  25

วันที่พิมพ์ : 7/11/2561  15:58:20 หน้า : 8/46



งบดําเนินงาน รวม 1,217,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 467,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 315,600 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล  ได้แก่
   - ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
   - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0803/ว 1953 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3072 ลว . 29
 กันยายน  2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1977 ลว. 3 พ
.ย. 2557 เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
 380 ลว 26 ก.พ. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  เรือง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 27
 ลว 29 ธ.ค. 2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่ว
คราว ที่ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงานจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ปฎิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเป็นต้น  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.  2559  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  4  ตุลาคม  2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักพนักงานเทศบาลที่ปฎิบัติงานในกอง
คลัง  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นทีเกี่ยว
ข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินบํารุงการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่  มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่  9
  สิงหาคม  2559  และระเบียบ  หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ นอกจากการบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   
-  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1657  ลงวันที่  16
  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ  - ราย
จ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี พ.ศ.  2561-2564  หน้า  68  
ลําดับที่  2  

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ นอกจากการบริการ
สาธารณูปโภค เช่น  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1657  ลงวันที่  16
  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ  - ราย
จ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี พ.ศ.  2561-2564  หน้า  68  ลําดับ
ที่  2  

ค่าประชาสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นป้าย โปสเตอร์เพื่อโฆษณาเกี่ยวกับการชําระภาษี
หรือกิจการต่างๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
สารทางวิทยุกระจ่ายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการ
เทศบาล   -  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1657  ลงวัน
ที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ  - รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี พ.ศ.  2561-2564  หน้า  68
  ลําดับที่  2  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก 
ค่าพาหนะ ที่มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา หรือผู้ที่ได้รับคําสั่ง เกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานจัดเก็บราย
ได้ งานภาษี งานพัสดุและทรัพย์สิน    หรืองานราชการต่าง ๆ     ซึ่งกอง
คลังได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่4
)  พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ที่เข้ารับการอบรม สัมมนา
วิชาการต่างๆ เกี่ยวกับงานหรือกิจการของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อการรอง
รับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง  ประจําปี  2562
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โครงการสํารวจภาษีบํารุงท้องที่ใหม่ประจําปีพ.ศ.2561-2564 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ต่ายในโครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ทง 5) ประจําปี พ.ศ.  2561-2564  หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์  ทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องโทรสาร   รถจักรยานยนต์  ฯลฯ
  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.  2561-2564    หน้า  69
  ลําดับที่  1

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเขียนแบบพิมพ์จากโรงพิมพ์ เช่น ใบ
อนุญาต ใบเสร็จ ทะเบียนการรับ-จ่ายเงิน
ต่างๆ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 -ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   69  ลําดับที่  4

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง เพื่อใช้ในกอง
คลัง ในการเดินทางออกไปสํารวจภาษี เดินทางไปติดต่อราชการ
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 -ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   69  ลําดับที่  4

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการประชา
สัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนมาชําระภาษี และให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอน
การชําระภาษี เช่น เทปบันทึกเสียง ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 -ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   69  ลําดับที่  4

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 -ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   69  ลําดับที่  4

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งธนาณัติ ค่าส่งโทรเลข ค่า
ลงทะเบียน ค่าจัดส่งพัสดุ ของงานผลประโยชน์ งานการเงินและบัญชี และ
งานพัสดุและทรัพย์สิน
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ ชั้นวางเอกสาร ตู้เก็บตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ  ตามราคามาตรฐานครุภัณ
ฑืหรือตามราคาท้องตลาด 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 -ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   105 ลําดับ
ที่  1-3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล   แบบที่  2 ฯลฯ ราคาตามมาตฐานที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดหรือราคาตามท้องตลาด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,734,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,406,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,406,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 813,840 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  3
  อัตรา
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  พ.ศ.  2561  -  2563  หน้า  24

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําหน่งพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง   3  ปี  พ.ศ.  2561  -  2563  หน้า  24

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 255,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจําเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี  พ.ศ.  2561  -2563  หน้า  24

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 302,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา 
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  พ.ศ.  2561  -2563  หน้า  24

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา
 - ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  พ.ศ.  2561  -2563  หน้า  24
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งบดําเนินงาน รวม 305,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,940 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 115,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาล  และเทศบัญญัติ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3072 ลว . 29
 กันยายน  2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวันประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1977 ลว. 3 พ
.ย. 2557 เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
 380 ลว 26 ก.พ. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  เรือง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 27
 ลว 29 ธ.ค. 2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายป้องกัน" และ จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบานของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2559  และระเบียบหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3ว/1013  ลงวันที่ 18  ก.พ
. 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
  สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุด ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 ก.ย
. 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการ
ศึกษา  
และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561

◌ู
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ที่เดินทางไปราชการ เและเข้ารับการอบรม สัมนาวิชาการ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานหรือกิจการของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมแก่
ประชาชน หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษ
คาร์บอน แฟ้มเก็บเอกสาร นํ้ายาลบคําผิด ปากกา และวัสดุสํานักงาน
อื่นๆ ที่มีความจําเป็นงานด้านรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน  1 ชุด  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดหรือราคาท้องตลาด 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

งานเทศกิจ รวม 239,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 239,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารางวัลเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้กระทําความผิดพระราชบัญ
ญติและเทศบัญญัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
รางวัลจับกุมผู้กระทําพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ. 2513 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541
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ค่าใช้สอย รวม 199,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 199,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสําหรับจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ดูแลรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคุมงานจราจรในตลาดสดเทศบาล
ตําบลโซ่พิสัย และงานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย  
-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว82 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม  2561  เรื่อง คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า63  ลําดับที่ 15

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น สีทาพื้นจราจร กรวยจราจร แผง
กันจราจร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในงานเทศกิจ 
-   ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  62  ลําดับ
ที่  13
-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รููปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนใน
เขตเทศบาลตามอํานาจหน้าที่ เช่น โครงการต้านภัยหนาว ปัญหาความ
เดือนร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ หรือเกี่ยวข้องในการนี้  
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่  66  ลําดับ
ที่  28
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ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของสมาชิก อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ ของสมาชิก อปพร.ภายในเขต
เทศบาล เบี้ยงเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของสาชิก อปพร.และใน
กิจการอื่นๆ ของ อปพร  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795  ลว. 17
 พ.ย. 2552  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการบิกจ่ายค่่าตอบแทนและค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2373 ลว. 23 ธ.ค. 2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจาการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2553
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2721  ลว. 18 ธ.ค. 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560
-  ระเบียบคณะกรรมกากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
- ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  59 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ฯค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษษรถดับเพลิง รถบรรทุก
นํ้า หรือครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นแผนงานรักษาความสงบภายในของ
เทศบาลที่ชํารุดให้กลับมาใช้งานได้ปกติ  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี   พ.ศ. 2561-2562  หน้า  61  ลําดับที่ 9

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการดับเพลิง วัสดุที่ใช้กับรถดับเพลิง ค่าจัดซื้อ
นํ้ายาเคมีดับเพลิง สําหรับเปลี่ยนเคมีภัณฑ์ ใช้เปลี่ยนนํ้ายาที่หมดอายุ  
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  62  ลําดับที่  13
-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รููปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ หม้อนํ้ารถยนต์ ฯลฯ ซึ่งใช้สําหรับรถดับเพลิง รถบรรทุก
นํ้า กรวยจราจร และวัสดุยานพาหนะงานรักษาความสงบภายในของ
เทศบาล  
-   ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  62  ลําดับ
ที่  13
-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รููปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันโซ
ล่า นํ้ามันเครื่อง สําหรับใช้กับรถดับเพลิง รถบรรทุกนํ้า และครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ เพื่อใช้งานรักษาความสงบภายในของเทศบาล  
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  62  ลําดับที่  13
-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รููปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาทิเช่น ชุดับเพลิง หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับ
เพลิง ชุดปฎิบัติงานดับเพลิง เสื้อชูชีพ ฯลฯ หรือเกี่ยวฃ้องในการนี้  
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  62  ลําดับที่  13
-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รููปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,356,070 บาท

งบบุคลากร รวม 1,083,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,083,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,023,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  4  อัตรา
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า  26

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับตันใน
สังกัดกองการศึกษา และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า  26
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งบดําเนินงาน รวม 1,072,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,530 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 151,530 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างของ
เทศบาล  และเทศบัญญัติ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3072 ลว . 29
 กันยายน  2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1977 ลว. 3 พ
.ย. 2557 เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
 380 ลว 26 ก.พ. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  เรือง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 27
 ลว 29 ธ.ค. 2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ที่ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วน
จําเป็น เช่น การจัดทําแผน การจัดทําเทศบัญญัติ การจัดทํางบ
ประมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฎิบัติราชการ  
- ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3ว/1013  ลงวันที่ 18  ก.พ
. 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
  สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุด ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 ก.ย
. 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการ
ศึกษา  
และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

**ค่่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน 5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่ง
จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน  
** ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน 5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ
 เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็ฯต้องจ่ายที่เกี่ยว
กับการเลี้ยงรับรองในการประชุมทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ
 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซี่งเข้าร่วมประชุมที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน หรืองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 ก.ค
. 2548  เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้่
ยงรับรองของ อปท. 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 119  ลว. 7 มี.ค
. 2561  เรื่อง  แนวทางการปฏกิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างในกองการศึกษา เช่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เกี่ยวกับงานหรือกิจการ
ของเทศบาล 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
  และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่เดินทางเข้ารับ
การอบรม สัมมนาวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับงานหรือกิจการของเทศบาลเบิก
จ่ายตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ละทรัพย์สินพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรทัศน์ พัดลม เครื่อง
เล่น VCD/DVD  เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก รถนมินิบัส รับ- ส่ง นัก
เรียน อาคารเรียน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่น ๆ  ของเทศบาล
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 98 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 402,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่
พิสัย หรือกิจการต่างๆในกองการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ผงซักฟอก นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาถูพื้น ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโซ่พิสัยหรือกิจการต่างๆ ในกองการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ ไม้ต่างๆ เหล็ก สี ทราย หิน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้สําหรับใช้งานในกองการศึกษา และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับรถ
มินิบัสสําหรับรับ-ส่งเด็กเล็ก และยานพาหนะในกองการศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่องใชักับรถมินิบัสรับส่ง
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย และยานพาหนะของกอง
การศึกษาในการเดินทางไปติดต่อราชการ ทัศนศึกษา และเดินทางเข้า
ร่วมกิจกรรม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่อง
พิมพ์ เม้าท์ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี แฮนดี้ไดร์ฟ ฮาร์ดดิส วัสดุสําหรับใช้
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่
พิสัย จํานวน 12 เดือน
◌ู
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โซ่พิสัย จํานวน 12 เดือน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด
 และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
 เป็นต้น และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้สอยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ โต๊ะรับแขก ตู้เก็บของ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑืหรือตามราคาท้องตลาด  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณพ์งานบ้านงานครัว เช่นเครื่องตัดหญ้า เครื่อง
ดูดควัน เครื่องซักผ้า เครื่องทํานํ้าเย็น ฯลฯ  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หรือตามราคาท้องตลาด
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์ เครื่อง
สํารองกระแสไฟฟ้า จอภาพ สําหรับ ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี  พ.ศ.  2561  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดหรือราคาท้องตลาด 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,720,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,497,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,497,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 580,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลจํานวน  9  อัตรา   พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า  26
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 861,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม  จํานวน  7
  อัตรา
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า  26- 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และก.อบต ที่ มท0809/3/ว372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ตามหนังสือสํานัก กจ.กท. และก.อบต ที่ มท0809/3/ว372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า  26

งบดําเนินงาน รวม 4,183,660 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานครู
เทศบาล  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก หรือตําแหน่งครู  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3ว/1013  ลงวันที่ 18  ก.พ
. 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
  สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุด ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 ก.ย
. 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการ
ศึกษา  
และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,946,830 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อให้ดําเนินการใน
กิจการต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าโฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุุกระจาย
เสียง ทางโทรทัศน์ ระบบสารสนเทศ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าออก
สํารวจ บันทึกข้อมูล ติดตามในการจัดเก็บสถิติข้อมูล ค่าติดตั้งไฟฟ้าใน
สํานักงานหรือบริเวณสํานักงาน ค่าดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถาน
ที่ และค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว82 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม  2561  เรื่อง คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  99   ลําดับที่  5
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ค่าของ
รางวัล เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ขนม อาหารและนํ้าดื่ม เป็น
ต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี   พ.ศ.  2561-2564  หน้า  94  ลําดับ
ที่  2.3

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาการเด็ก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูผู้ดูแล
เด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
เด็ก ให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กทุกด้าน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  97 ลําดับที่  11 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-  ค่่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 323,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียน  การสอน  วัสดุการศึกษา  เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก สําหรับศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย  ประมาณ
การไว้  จํานวน  190  คน  จากข้อมูล  ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561
  และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร
-  ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.1/ว
 3204 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  รายการใช้จ่ายต้องปรากฎในแผน
ปฎิบัติการประจําปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  ดําเนินการามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  0983/ว 801 ลงวันที่  11
  มีนาคม   2551
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 -2564 หน้า  97  ลําดับที่  10

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-  ค่าอาหารกลางวัน

จํานวน 931,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโซ่พิสัย  
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ ว 3274 ลว
. 19 มิถุนายน  2561  ประมาณการไว้จํานวน  190 คน จากข้อมูล  ณ
 วันที่  10  มิถุนายน  2561  และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561  -2564  หน้า  94  ลําดับ
ที่  2.3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ก. ค่าหนังสือเรียน

จํานวน 18,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
หนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่
พิสัย ประมาณการไว้จํานวน 91 คน จากข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561
 และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว 3204 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561รายการใช้จ่ายต้องปรากฎในแผนปฎิบัติการ
ประจําปีของศูนย์พัฒนา
-   ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  97 ลําดับ
ที่  10 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ข. ค่าอุปกรณ์การเรียน

จํานวน 18,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
อุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โซ่พิสัย ประมาณการไว้จํานวน 91 คน จากข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561
 และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว 3204 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561รายการใช้จ่ายต้องปรากฎในแผนปฎิบัติการ
ประจําปีของศูนย์พัฒนา
-   ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  97 ลําดับ
ที่  10 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ค. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จํานวน 27,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า
เครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโซ่พิสัย ประมาณการไว้จํานวน 91 คน จากข้อมูล ณ 10
 มิถุนายน 2561 และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว 3204 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561  รายการใช้จ่ายต้องปรากฎในแผนปฎิบัติการ
ประจําปีของศูนย์พัฒนา
-   ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  97 ลําดับ
ที่  10 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ง. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน 39,130 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโซ่พิสัย ประมาณการไว้จํานวน 91 คน จากข้อมูล ณ 10
 มิถุนายน 2561 และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว 3204 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561รายการใช้จ่ายต้องปรากฎในแผนปฎิบัติการ
ประจําปีของศูนย์พัฒนา
-   ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  97 ลําดับ
ที่  10 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-ค่าจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่
พิสัย ได้แก่ กิจกรรมทางวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพเด็ก กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรค กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ทั้ง 4 ด้าน กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับ
ชุมชน กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย ฯลฯ 
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/1918 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/1658 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559
-   ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  97 ลําดับ
ที่  11 
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ค่าวัสดุ รวม 2,213,630 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,203,630 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย ประมาณการไว้จํานวน 190
 คน จากข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร
และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม(นม)ให้
กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับประถมศักษาปีที6่ ของ
โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย ประมาณการไว้ จํานวน 960 คน จากข้อมูล ณ
 10 มิถุนายน 2561 และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ ยาสําหรับห้องปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์เคมี
ภัณฑ์ คลอลีน หรือวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนํ้า  ต่อเติมหลังคาพร้อมรางระบายนํ้าฝน
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย

งบเงินอุดหนุน รวม 3,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 3,840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โซ่พิสัย  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประถมศักษาปีที่ 6
 ประมาณการไว้ จํานวน  960 จากข้อมูล  ณ   10  มิถุนายน  2561
  และข้อมูลตามทะเบียนราษฎร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  95  ลําดับที่  4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 8,706,650 บาท

งบบุคลากร รวม 3,349,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,349,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,798,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล  รวม 12 เดือน  จํานวน  7 อัตรา
 - ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561 - 2563  หน้า  26

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561 - 2563  หน้า  26

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 96,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561 - 2563  หน้า  26

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 719,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําตําแหน่งพนักงานขับรถขยะ และพนักงานขับรถ
ยนต์
จํานวน  3  อัตรา
 - ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561 - 2563  หน้า  26
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 615,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป และค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา
 - ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561 - 2563  หน้า  26

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561 - 2563  หน้า  26

งบดําเนินงาน รวม 5,108,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 348,970 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 298,970 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ที่ไปช่วยทํา
การตรวจโรคสัตว์และซากสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลโซ่พิสัย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3072 ลว . 29
 กันยายน  2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวันประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1977 ลว. 3 พ
.ย. 2557 เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
 380 ลว 26 ก.พ. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  เรือง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 27
 ลว 29 ธ.ค. 2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทํา
พระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ. 2513 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2541

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําการนอกเวลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ปฎิบัติงานจําเป็น เร่ง
ด่วน นอกเวลาราชการ
- ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบานของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2559  และระเบียบหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่
สามารถเบิกจ่ายได้
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว257  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 3,980,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลโซ่
พิสัย เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล และเผยแพร่
ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   69 ลําดับที่  5

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงบ่อขยะ ตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมและการ
บริหารจัดการบ่อขยะ  ตลาดสดเทศบาล  โรงฆ่าสัตว์ หรือที่เกี่ยวข้องใน
การนี้
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที่  92  ลําดับที่  8
  หน้าที่  93  ลําดับที่  9

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบริการแรงงานทําความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สาธารณะ ถนน ตลาด ในเขต
เทศบาล จ้างเหมาบริการตัดบ่อสิ่งปฎิกูลและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมาย ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว82 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม  2561  เรื่อง คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  69  ลําดับที่  5
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในการต้องรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่เดินทางมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานหรือไปดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของท้อง
ถิ่น คํานวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ปีงบ
ประมาณ 2560) โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินรายได้จากพันธบัตร
รัฐบาล เงินที่ีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม  ในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 เทศบาลมีรายรับจริง 32,155,367.90
    บาท  ( 32,155,367.90 x 1%)  เทศบาลจะตั้งงบประมาณได้ไม่
เกิน     321,553.68        บาท
ค่าเลี้ยงรับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระห่างองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับหน่วยงานอื่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มื 0808.4/ว 1956 ลงวันที่ 10 มิ.ย
. 2547 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองของ อปท.
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มื 0808.4/ว 1238  ลงวันที่ 28  ก.ค
. 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยง
รับรองของ อปท.
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มื 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2553
 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 119  ลว. 7 มี.ค
. 2561  เรื่อง  แนวทางการปฏกิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดแท่นจําหน่ายตลาดสด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างทําความสะอาดตลาดสดและ
ประกวดแท่นจําหน่าย เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีความสะอาดถูกสูขลัก
ษณะเป็นตลาดสดที่เหมาะแก่การจับจ่ายซื้อขายและเพื่อเป็นการควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในการนี้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีัยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง   ที่
ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เดิน
ทางไปราชการเกี่ยวกับงานหรือกิจการของเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
ที่เดินทางไปราชการ และเข้ารับการอบรม สัมมนาวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับ
งานหรือกิจการของเทศบาล 
-   ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบ
คุมและป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนและกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้องในการนี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เดินทางไป
ราชการ และเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับงานหรือ
กิจการของเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-   ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   60 ลําดับที่  5

โครงการตลาดสดเทศบาลโซ่พิสัยน่าซื้อ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอบรมให้ความรู้เกี่ยวแก่ผู้ประกอบการในตลาดสดให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ทําให้ตลาดสดมีความเป็นระเบียบ สะอาดและมี
มาตรฐาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  65  ลําดับที่  3

โครงการเทศบาลตําบลโซ่พิสัยปลอดภัยไข้เลือดออก จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดําเนินกิจรรมตามโครงการเทศบาลปลอดภัยจากไข้
เลือดออก อาทิเช่น การรณรงค์ การอบรม และการพ่นหมอกควันกําจัดยุง
ลาย ฯลฯ และกิจกรรมอื่นที่่เกี่ยวข้องในการนี้
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   86 ลําดับที่  7

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ อาทิเช่น การรณรงค์ การอบรม ฯลฯ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   86  ลําดับ
ที่  4

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าและจําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ฯเงินค่าอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฆ่าและจําหน่ายเนื้อ
สัตว์ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ถูกหลัก
อนามันไม่มีสารปนเปื้อนและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในการนี้
  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   81  ลําดับที่  4

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดําเนินกิจกรรมตาามโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน
ธนาคารขยะรีไซเคิล อาทิเช่น การรณรงค์ การอบรม ศึกษาดูงาน ฯลฯ
 และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในการนี้
  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   84  ลําดับที่  8
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โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ประกอบการร้าน
อาหาร และจัดซื้อชุุดตรวจสอบสารปนเปื้อนพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ  เพื่อให้
ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากอาหารและนํ้า    และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การนี้   
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  90  ลําดับที่  7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุง บํารุงรักษาครุภัณฑ์ บํารุง
รักษาทรัพย์สินของเทศบาลที่ชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.  2561-2564   หน้าที่  95  ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่าน กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเก็บ
เอกสาร นํ้ายาลบคําผิด ธงสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ นํ้าดื่ม
สําหรับประชาชน ค่าบอกรับวารสารต่างๆ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ที่มี
ความจําเป็นใช้ในการปฎิบัติงาน  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   88  ลําดับที่  1

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วนํ้า ถ้วย จาน ช้อน
ส้อม ผ้าปูโต๊ะ แปรงถูพื้น แปรงขัดห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาเช็คกระจก ผง
ซักฟอก ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   88  ลําดับที่  1

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อ
สร้างต่างๆ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 - ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   88  ลําดับ
ที่  1

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถขยะ รถจักรยานยนต์ พาหนะ
ในกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  เช่น แบตเตอรรี่ ยางรถยนต์ หม้อ
นํ้า  หัวเทียน กระจกรถ เพลา สายไมล์ นํ้ามันเบรก น๊อต สกรุ  ฯลฯ
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   88  ลําดับที่  1
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ นํ้ามันโซล่า นํ้ามันเครื่อง สําหรับใช้กับ
รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่นํามาใช้ใน
กิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 - ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   88  ลําดับ
ที่  1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ เมาท์ แผ่นซีดี แฮนดี้ไดร์ หัวพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และอื่นๆ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

 - ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่   88  ลําดับ
ที่  1

งบลงทุน รวม 248,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 248,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ โต๊ะรับแขก ตู้เก็บของ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑืหรือตามราคาท้องตลาด  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 -2564  หน้า108 ลําดัยที่  1-4

ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่  เครื่องพ่นหมอก
ควัน จํานวน 2 เครือง  ครุภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นท่ี่ใช้ในงาน
เทศบาล  ราคาตามมารฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 -2564  หน้า108 ลําดัยที่  9
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ได้แก่  เครื่องตัด
หญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน  6  เครื่อง  ได้รายการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 -2564  หน้า108 ลําดัยที่  10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  เครื่องพิมพ์ เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า จอ
ภาพ สําหรับ ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี  พ.ศ.  2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนดหรือราคาท้องตลาด  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
 ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561 -2564  หน้า108 ลําดัยที่  7-8

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายเงินรายได้ เพื่่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ ทางการแพทย์
เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุข
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายากําจัดศัตรูพืชและสัตว์ นํ้ายาฉีดพ่นกําจัดแมลง
วัน นํ้ายากําจัดเชื้อโรคในโรงฆ่าสัตว์ ตลาดสดของเทศบาลฯลฯ เพื่อเป้
นการป้องกันมิให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับอันตรายจากการติดเชื้อ
โรคต่างๆ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสําหรับพนักงานทําความ
สะอาด คนงานทั่วไป เช่น หมวก ถุงมือ เสื้อเก็บขนขยะ เสื้อกันฝน เสื้อสะ
ท้องแสง รองเท้าบูท ผ้าปิดปาก-จมูกกันฝุ่นละออง ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
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วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ มิเตอร์ไฟฟ้า-นํ้า
ประปา ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส และอื่นๆ ที่ไม่เข้าในหมวดค่าวัสดุ
ประเภทอื่น เพื่อใช้ในกิจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี เช่น พัฒนาศักยภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุและผู้พิการ การฝึกอบรม ฝึก
อาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา นันทนาการ เป็นต้น และที่เกี่ยวข้องในการนี้   
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่  57  ลําดับที่  7

โครงการสงเคาระห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี เช่น พัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและผู้พิการ การฝึกอบรม ฝึก
อาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา นันทนาการ เป็นต้น และที่เกี่ยวข้องในการนี้  
-  ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้าที่  66  ลําดับ
ที่  32

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ของเทศบาล

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,824,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล เช่น ป้ายการขออนูญาตก่อสร้าง ป้ายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร และป้ายงานประชาสัมพันธ์อื่นๆ ในกองช่าง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว82 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม  2561  เรื่อง คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76  ลําดับที่ 4
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ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติม ถนน ระบบระบายนํ้า จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราง
ระบายนํ้า ปรับปรุง ลําธาร ห้วย หนอง คลอง บึงสาธารณะ และงาน
สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลโซ่พิสัย ให้สามารถใช้การ
ได้ดี
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว82 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม  2561  เรื่อง คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76  ลําดับที่ 2

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น เพื่อให้ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของกองช่าง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม  2559  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว82 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม  2561  เรื่อง คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76  ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งในกองช่าง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว82 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม  2561  เรื่อง คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76  ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในการ
บํารุงรักษาระบบแสงสว่างภายในเขตเทศบาล
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76 ลําดับที่  3

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76 ลําดับที่  3

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ในกองช่าง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76 ลําดับที่  3
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและอื่นๆให้กับยาน
พาหนะและขนส่งในกองช่าง
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76 ลําดับที่  3

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานช่าง เช่น ชุดปฎิบัติงาน
ช่าง งานไฟฟ้ รองเท้าเซฟตี้ เสื้อกั๊ก ฯลฯ ในกองช่าง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76 ลําดับที่  3

งบลงทุน รวม 4,404,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,404,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 26/1 จํานวน 165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 26/1 บ้าน
หนองเอี่ยน หมู่ที่ 13 ขนาด
กว้าง  4  เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย0.20 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า  260  ตารางเมตร  ตามแบบ ทต.โซ่พิสัย 002/2562 และ ทถ
.2-206

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลเลียบคลองชล
ประทานบ้านโซ่

จํานวน 601,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล เลยบคลอง
ชลประทานบ้านโซ่ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร หนาา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  972  ตารางเมตร ตามแบบ ทต.โซ่
พิสัย  001/2562 และ ทถ.  2-206

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 15 จํานวน 1,466,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ฯค่าเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 15  บ้านโนน
ชาด หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 665  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,990  ตาราง
เมตร ตามแบบ ทต.โซ่พิสัย 003/2562  ดและ ทถ. 7-201

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 39 จํานวน 2,172,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิดแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล 39 บ้าน
อ่างทอง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว  990  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,940  ตาราง
เมตร ตามแบบ ทต.โซ่พิสัย 004/2562 และ ทถ. 7  - 201
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งานสวนสาธารณะ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงส่วนสาธรณะเฉลิมพระเกียรติ
หน้าที่ว่าการอําเภอโซ่พิสัยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  ความปลอดภัย  การ
สาธารณสุขรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอํานวยความสะดวกแก่การ
จราจร และการผังเมือง เช่น จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา  พื้นทีทางสัญจร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน  12 เดือน
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน  12 เดือน

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 774,000 บาท
งบลงทุน รวม 774,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 774,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทเทศบาล 46 เชื่อม 
ถนนเทศบาล 15

จํานวน 368,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 46 เชื่อม ถนนเทศบาล 15 ขนาด
กว้าง 0.30  เมตร ยาว 118  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  ตามแบบ ทต
.โซ่พิสัย 02/2562  และ ทถ. 5-301

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 39 จํานวน 406,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 39 ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 124  ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 23 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแบบ ทต.โซ่พิสัย 01/2562 และ ทถ.5-301

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการจัดประชุมจัดกิจกรรมสํา
หรบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวและให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
สร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-  ตามหนังสือ ที่ บก0004/ว 00683 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553
 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบูรณาการ
และยั่งยืน โดยอาศัยชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สนับสนุนการ
ดําเนินการด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบําบัดฟื้นฟูสภาพร่าง
กายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วม
การแก้ไขปัญหาในเขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชน หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
นี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 -  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  56  ลําดับที่  2

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนในชุมชนภายในเขตเทศบาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เสริม และรูัจักการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่หาง่ายภายในท้องถิ่น รู้จักการ
สร้างงานด้วยตนเอง และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งหรือเกี่ยวข้องในการนั้น  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
-ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า  55  ลําดับที่  2

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโซ่พิสัย จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอโซ่พิสัย  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
-  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24 มิ.ย
. 2559  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559  และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
- ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564   หน้า  62  ลําดับที่ 12

อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้การ
ดําเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อปท.  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน
-  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24 มิ.ย
. 2559  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559  และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
- ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564   หน้า  62  ลําดับที่ 12

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการพัฒนาสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอโซ่พิสัยที่
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อปท
.  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
-  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24 มิ.ย
. 2559  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559  และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
- ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564   หน้า  62  ลําดับที่ 12
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เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่  ในเขตเทศบาล จําวน  6 ชุมชน ๆ ละ 20,000  บาท
- ตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลว. 5 ก.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ อปท.

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  ที่
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้การดําเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของ อปท.  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
-  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24 มิ.ย
. 2559  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559  และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
- ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564   หน้า  62  ลําดับที่ 12

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลโซ่พิสัย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าชุด
กีฬา ฯลฯ
-   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ ฯลฯ หรือจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การประกวดเต้นแอโรบิค การประกวดรําไม้
พลอง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนได้ใช้ออกกําลังกาย ส่งเสริม
กีฬา และพัฒนาทักษะด้านกีฬา
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าจัด
สถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารให้ความรู้    และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการนี้
-   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561- 2564  หน้า  94  ลําดับที่ 1.5

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําพิธีเปิดอาคาร ทําบุญอาคาร หรือที่เกี่ยว
ข้องในการนี้
-   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือพระราชพิธิสําคัญ
ต่างๆ หรือที่เกี่ยข้องในการนี้    
-   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561- 2564  หน้า  94  ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถหรือประกอบพิธีสําคัญต่าง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ หรือพระราชพิธีสําคัญต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้องใน
การนี้
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561- 2564  หน้า  94  ลําดับที่ 2.1

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบพิธี
วันปิยะมหาราช หรือที่เกี่ยวข้องในการนี้   
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561- 2564  หน้า  94  ลําดับที่ 2.2
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือพิธีสําคัญในพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พรือพระราชพิธี
สําคัญต่างๆ หรือจัดงานที่เกี่ยวเนื่องในพระบรมวงศานุวงศ์ หรือที่เกี่ยว
ข้องในการนี้   
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561- 2564  หน้า  94  ลําดับที่   2

โครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถาน
ที่ ค่ารางวัลการประกวด ค่าจัดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนี้

-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561- 2564  หน้า  94  ลําดับที่ 1.1

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อ
เทียนพรรษา ค่ารางวัลการประกวด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยข้องกับการนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไดยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การปกครอลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ลว  .19  ธ.ค. 2559  หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561- 2564  หน้า  94  ลําดับที่ 1.4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,283,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,546,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,546,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,391,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลโซ่พิสัยสังกัดกองช่าง
  จํานวน  5  อัตรา
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561-2563  หน้าที่  24

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561-2563  หน้าที่  24

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561-2563  หน้าที่  24

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 201,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา ลูกจ้างประจํา
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561-2563  หน้าที่  24

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 738,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  6  อัตรา
จํานวน 12 เดือน
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561-2563  หน้าที่  24
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 116,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง  ค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-  ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี  พ.ศ.  2561-2563  หน้าที่  24

งบดําเนินงาน รวม 387,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 267,520 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 195,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้  พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3072 ลว . 29
 กันยายน  2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวันประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1977 ลว. 3 พ
.ย. 2557 เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
 380 ลว 26 ก.พ. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  เรือง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 27
 ลว 29 ธ.ค. 2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนกงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฎิบัติงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการของกองช่าง
-ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบานของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.  2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2559  และระเบียบหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา
-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3ว/1013  ลงวันที่ 18  ก.พ
. 2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
  สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุด ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 ก.ย
. 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการ
ศึกษา  
และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายจเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  ที่เดินทางไปราชการเกี่ยว
กับงานของเทศบาล
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง  ที่เดินทางไปราชการ และเข้ารับ
การอบรม   สัมมนาวิชาการต่างๆ   เกี่ยวกับงานของเทศบาล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคา
ได้ (ค่าK)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ สําหรับใช้ในกองช่าง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76 ลําดับที่  1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้่อวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในกองช่าง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  76 ลําดับที่  3
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องเจาะคอนกรีต ฯลฯ ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  107 ลําดับที่  6 -
 10

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ ชั้นวางเอกสาร  ตู้เก็บเอกสารฯลฯ  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑืห
รือตามราคาท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 ก.ค
.  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปี

-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  107 ลําดับที่  1 -
 3

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  เฉพาะงานก่อสร้างอาคาร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลว 9 มิ.ย.  2558 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้การ
ดําเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอําจนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ได้แก่  รัฐวิสหกิจ 
-  เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24  มิ.ย
. 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ
.ศ. 2559  
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า  74 ลําดับที่  2

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 660,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาตลาดสดเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน รวม 310,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 310,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ได้แก่ ถังนํ้าแบบแสตนเลส ขนาด
บรรจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  โต๊ะแสตนเลส ตามราคามาตฐาน
ครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด  ฯลฯ
  ตามราคามาตฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,618,844 บาท

งบกลาง รวม 11,618,844 บาท
งบกลาง รวม 11,618,844 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตําบลโซ่พิสัย ในอัตราร้อย
ละ 5 ของอัตราค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,785,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุในเขตเทศบาลตําบลโซ่พิสัยตาม
โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ จํานวน 972 คน (ณ เดือน กรกฏา
คม 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ของ อปท. พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุของ อปท. พ.ศ. 2552
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุของ อปท.(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560
- ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า 57 ลําดับที่ 5
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,279,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลโซ่พิสัยตาม
โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ จํานวน 178 รายๆละ 800 บาท/เดือน (ณ
 เดือน กรกฎาคม 2561) ประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 30 ราย รวมทั้ง
สิ้น 208 ราย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ของ อปท. พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการของ อปท.(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1188
 ลว 15 ก.ค. 2557  เรื่อง  หารือการดําเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการของ อปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 3268 ลว 11 มิ.ย. 2558
  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ
-  ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-  
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า 57 ลําดับที่ 5

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยงยังชีพผุ้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลโซ่พิสัยสําหรบ
การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว จํานวน 6 รายๆ 500 บาท/เดือน ประมาณการเพิ่มขึ้น
อีก 2 ราย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
-  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.  2561-2564  หน้า 57 ลําดับที่ 5

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลที่ไม่สามารถ
ดาดการณ์ไว้ล่วงหน้าที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือกรณีฉุกเฉินหรือ
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอหรือสาธารณภัยต่างๆ โดยตั้งจ่ายในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 3 ของ งบประมาณรายรับจริงปี 2560 ไม่รวมเงินอุด
หนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้รายได้จากพันธบัตร
รัฐบาล  ดังนี้ (32,155,367.90x3%)    เป็นเงิน   964,661.04บาท แต่
เทศบาลตั้งไว้เพียง 200,000 บาท
-   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ 2541
-   ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบ ส.ท.ท. จํานวน 53,592 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อ
บังคับสันนิบาตฯ  โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
แล้ว (ปี พ.ศ. 2560)  ของเทศบาลโดยยกเว้น  เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินที่มีผู้อุทิศให้รายได้จากพันธบัตร
รัฐบาล  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณราย
รับจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ดังนี้ (32,155,367.90x 1/6 )
หาร 100    เป็นเงิน   53,592.28บาท    

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 34,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ฯเงินประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโซ่พิสัย ในอัตราร้อยละ 5  ของอัตราค่า
ตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชา
ติ(สปสช.)ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเงินที่สํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552  และระเบียบหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 727,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลและเมืองพัทยา
โดยหักจากเงินงบประมาณรายได้ประจําปี  ในอัตราร้อยละสอง เทศบาล
ได้ตั้งงบประมาณรายรับประจําปี  2562  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  เงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จากพันธบัตร
รัฐบาล  โดยคิดคํานวณตามระเบียบ  ดังนี้ (36,352,000  x  2/100
 )  เป็นเงิน  717,040  บาท
-  และเพื่อจ่ายเป็นเงินบํานาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รายนางนัน
ทา   จันทร์ไทย  จํานวน  12  เดือน  อัตราเดือนละ  12,481.25 x  12
 เป็นเงิน  149,775  บาท
-  พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2500 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2546

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 111,612 บาท
ตั้งจ่ายเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา รายนางวงศ์สุนีย์  
พนาลิกุล เดือนละ 9,301 บาท
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลุกจ้างของหน่่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542
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