
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา

อําเภอ อากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 55,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,672,100 บาท
งบบุคลากร รวม 8,740,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100) งานบริหาร
ทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่  นายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111))

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี  และทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,115,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,825,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งปลัดเทศบาล,รองปลัด
เทศบาล,หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล,หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ,นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร,นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี    ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัว
ไป (00111)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานในสํานักปลัด
1.เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิและเงินปรับเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานเทศบาล 10,000  บาท  
2.เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษตําแหน่ง
นิติกร 54,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ  เงินเพิม
พิเศษ    เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  สําหรับพนักงาน
เทศบาลทีควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด 
1เงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้  186,000  บาท 
2เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตังไว้  84,000   บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,782,660 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ได้แก่ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล,พนักงานขับรถยนต์,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ทะเบียน,คนสวน, นักการภารโรง,ยาม,พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง ,คน
งานทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 173,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

งบดําเนินงาน รวม 2,872,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 622,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 205,000 บาท
ส่วนท้องถิน เช่น 
1.1เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  แก่พนักงานเทศบาล  สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ผู้มีสิทธิ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  จํานวน  200,000  บาท  
1.2 เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เช่นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและงานอืนๆตามทีได้
รับมอบหมาย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)  จํานวน   5,000  บาท

ค่าเบียประชุม จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมสามัญหรือวิสามัญของสมาชิกสภาเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.  2554 ข้อ 5
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
)  งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ตามระเบียบการเบิกจ่าย  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 301,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าชือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามตามระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าใช้สอย รวม 841,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ทังนี
สามารถถัวเฉลียจ่ายแทนกันได้ทุกราการตามจํานวนเงินทีตังไว้ เช่น
1.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าเล่มหนังสือ 
ค่าซักฟอก  งานจัดทําเอกสาร  
2.ค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือนเช่นงานดูแลศูนย์อินเตอรเนตตําบล  งาน
ประชาสัมพันธ์  งานดูแลรักษาความสะอาด  และการจ้างเหมาแรงงาน
อืนๆทีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
3.ค่าเบียประกันภัยรถยนต์  รถจักรยานยนต์เทศบาล ค่าเช่าทรัพย์สิน  
4.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เหมาอืนๆทีเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลในงานของเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาล,การประชุม  หรือกิจกรรมการต้อนรับอย่างอืนที
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล  ทังนีสามารถถัวเฉลียจ่ายแทนกันได้ทุกรายการ
ตามจํานวนเงินทีตังไว้ เช่น 
1.1ค่ารับรองหรือเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมา
นิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  ศึกษาดูงาน  หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน   
1.2ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาทองถินหรือคณะกรรมการ  คณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ
และคําสังของเทศบาล  
 1.3 ค่าใช้ในพิธีทางศาสนาและรัฐพธีวันสําคัญต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดนุ
นทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัว
ไป (00111)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือประเมินความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการแก่ประชาชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัว
ไป (00111)

วันทีพิมพ์ : 3/9/2561  11:36:25 หน้า : 3/36



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการอบรม
ต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทีสาธารณะประโยชน์
เช่น การออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวงการตรวจสอบหนังสือสําคัญ
สําหรับทีหลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทําแผนทีการจัด
ทําทะเบียนทีดินสาธารณประโยชน์ รวมทังค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้องฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทุกประเภท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัว
ไป (00111)
โครงการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน  และการ
ประชาคมต่างๆตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)
โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหาร
ทัวไป (00111)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัว
ไป (00111)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00100)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่นค่าซ่อมแซม วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ครุภัณฑ์อืนๆ ค่าบํารุง
รักษาทรัพย์สิน ของเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัว
ไป (00111)
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ค่าวัสดุ รวม 291,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ดังรายการต่อไปนี 
1).นําดืมสําหรับบริการประชาชน  อืนๆทีมีคุณลักษณะเป็นวัสดุสํานัก
งาน ตังไว้  16,000 บาท
2).ค่าจัดซือแผงกันห้อง (partition) พร้อมเสา ขนาด 1.50 x 2.60
  จํานวน  3 ชิน  งบประมาณตังไว้  10,000  บาท     ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาล้างจาน นํายาทํา
ความสะอาดพืน ไม้กวาด  ถ้วย  จาน  กระติกนําร้อน  กระติกนําแข็ง  ถัง
เก๊ส  เตาไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างเพือใช้ในการปรับปรุง ซ่อม
แซม  เช่น เหล็ก ปูน ตะปู ราวพาดผ้า อ่างล้างมือ โถส้วม เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  นํามันเบรค ยาง
นอก 
ยางในและอืนๆทีมีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ   
สําหรับรถของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันเครือง นํามนเบนซิล
  นํามันดีเซล  สําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์ของเทศบาล  โดยตังจาก
เงินรายได้ และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  สารเคมี  ไม้ดอก  ไม้
ประดับ   ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  กระดาษ  สี  โฟม หรือค่าจ้างทํา  ป้ายไวนิล  
สิงพิมพ์   ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสถิติข้อมูล ป้ายรณรงค์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,118,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล  และค่าไฟฟ้ากิจการประปา
ของเทศบาล  รวมถึงค่าไฟในกิจการทีเป็นสาธารณะประโยชน์ของ
เทศบาล 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)    
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ  ค่าโทรศัพท์สํานัก
งาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที  และค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการใช้บริการของ
โทรศัพท์  เช่นค่าเช่าเครืองค่าเช่าหมายเลข  ค่าบํารุงรักษาสาย
โทรศัพท์ และอืนๆทีเกียวกับบริการนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนตค่าธรรมเนียมใน
การใช้บริการ เช่าสัญญาณอินเตอร์เนต ค่าเช่าพืนทีเวบไซต์ของเทศบาลฯ
ลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
)  งานบริหารทัวไป (00111)   

งบลงทุน รวม 59,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 2,500 บาท
เก้าอีทํางานระดับบริหาร จํานวน 1  ตัว มีรายละเอียดดังนี ตังไว้  2,500
 บาท1) โครงขา 5 แฉก มีล้อเลือนหมุนได้รอบตัว
2) ทีนังและพนักพิงบุฟองนํา หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดํา
3) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ทีนัง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับทีนังและ
พนักพิง
4) พนักพิงสูง
5) ทีนังหมุนได้รอบตัว
6) มีทีท้าวแขน
จัดซือตามราคาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร  ชนิด ขาว-ด้า  ระบบ
ดิจิตอล          1)ขนาดทีก้าหนดเป็นขนาดความเร็วขั นต่า            
2)เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน          
3)เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยายได้จัดซือตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 
 
 
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  ระดับชํานาญการ
จํานวน   1 ตัว ขนาด กว้าง 80*ยาว150*สูง75 ซม. มี1ลินชัก, 1ตู้เก็บ
เอกสารด้านขวา และ1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย  จัดซือตามราคาท้องถิน ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 2,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
 (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท คุณลักษณะพืนฐาน - มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า  8 MB - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ราคาตังจ่ายตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 3,262,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,230,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,230,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  นัก
วิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  นักวิชาการพัสดุ    ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  (00100)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานและเงินเพิมอืนๆ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00100)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
พือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตาม
ระเบียบทีกําหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 410,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานจ้าง  ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  และเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00100)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00100)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  คณะกรรมการเปิดซอง  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00100)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00100)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ  สําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. ๒๕๔๘ และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00100)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิก
ได้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  (00100)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพืรอจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าจ้าง
เหมาบริการแรงงาน  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  และ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามวิธีการจําแนกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  (00100)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน  นิเทศน์งาน  หรือศึกษาดูงาน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการทีได้รับการ
แต่งตังตามกฏหมาย ตามระเบียบ  หรือหนังสือส่งการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  รัฐ
วิสาหกิจ  หรือเอกชน   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการอบรม
ต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     
     
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของ เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  เช่นค่าจ้างทีปรึกษา ค่าครุภัณฑ์  ค่า
วัสดุ  ค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน  ทีจําเป็นต้องใช้ในกิจกรรมนี  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานหรือครุภัณฑ์
อืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)   

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับ
เงิน กระดาษ  ดินสอ ปากกา   หมึก และสิงอืนทีเป็นวัสดุโดยสภาพ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น   แผ่นจานบันทึกข้อมูล   เทป   
หัวพิมพ์   ตลับหมึก ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 2,500 บาท
เพือจัดซือเก้าอีทํางานระดับบริหาร  จํานวน  1  ตัว  ตัวละ 2,500  บาท  
 มีรายละเอียดดังนี 
1) โครงขา 5 แฉก มีล้อเลือนหมุนได้รอบตัว
2)  ทีนังและพนักพิงบุฟองนํา หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดํา
3) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ทีนัง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับทีนังและ
พนักพิง
4) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5) ทีนังหมุนได้รอบตัว
6) มีทีท้าวแขน
จัดซือตามราคาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  การให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง
เกียวกับการปฏิบัติงานของแผนงานรักษาความสงบ  เช่นการจ้างเหมาแรง
งานรายเดือน  และการจ้างเหมาอืนๆ  โดยตังจ่ายจากเงินรายได้ และเงิน
อุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่นซ่อมแซมวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพยสินตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันเครือง นํามนเบนซิล
  นํามันดีเซล รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล โดยตังจ่ายจากเงิน
รายได้และเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121) 

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุจราจร  เช่น กระบองไฟ  กรวย
จราจร  ไฟฉาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหคุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และกู้ชีพ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)
โครงการฝึกทบทวน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประจําปี 2562  
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ประจําปี 2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  เครืองแต่งกายชุดฝึก  อปพร.  หรือชุดปฏิบัติ
การ  อปพร.  ประกอบด้วย  หมวก  เสือ  กางเกง  เข็มขัด  รองเท้า  รวม
ทังบัตรประจําตัว  อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครืองหมาย  อป
พร. เครืองแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครืองแบบ  ตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน วัสดุอืนทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้
เข่า (รองเท้าบู๊ต) เสือกันฝน เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิง  วัสดุดับเพลิง  และการอัดสารผงเคมี
แห้งในถังดับเพลิง  ใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,705,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,156,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,156,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 706,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 378,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คนงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)     

งบดําเนินงาน รวม 519,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ตามระเบียบการเบิกจ่าย  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  หรือค่าเช่าชือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิก ได้ตามระเบียบฯว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิเบิก ได้ตามตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)     

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทํากิจกรรมต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าติดตังมิเตอร์
ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมย้ายมิเตอร์  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดค่าเข้าเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมารถยนต์  และการจ้างเหมา
แรงงานรายเดือน ค่าจ้างเหมารายวัน  และการจ้างเหมาอืนๆทีเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการอบรมต่างๆฯ
ลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไปรวมทังผู้ทีรับคําสังจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที
เพือประโยชน์ของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น วัสดุ หรือครุภัณฑ์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ เครือง
ช่วยสอน ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)    

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ  และวัสดุคงทน
ถาวร  เช่น  เครืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง และ
อืนๆ รวมทังสิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของทีใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
หรือกิจการอืนทีเกียวเนืองกับเทศบาล เช่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิง
พิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสถิติข้อมูล ป้ายรณรงค์ ค่าล้างอัดรูป ขยาย
ภาพ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)     
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งบลงทุน รวม 30,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีผู้อํานวยการกองการศึกษา  ระดับ  อํานวยการต้น จํานวน 2,500 บาท
ก้าอีทํางานระดับบริหาร จํานวน 1  ตัว ตังไว้  2,500 บาท  มีรายละเอียด
ดังนี 
1) โครงขา 5 แฉก ทําด้วยโลหะ มีล้อเลือนหมุนได้รอบตัว
2) ทีนังและพนักพิงบุฟองนํา หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดํา
3) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ทีนัง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับทีนังและ
พนักพิง
4) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5) ทีนังหมุนได้รอบตัว
6) มีทีท้าวแขน
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 27,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA มีคุณลักษณะดังนี
ขนาด 2,500 ANSI Lumens 
1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2)ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ SVGA และ XGAเป็นระดับความละเอียดของภาพที True
4) ขนาดกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา 
 จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักมาตรฐานงบประมาณ  
มกราคม 2561  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,967,988 บาท
งบบุคลากร รวม 4,083,448 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,083,448 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,613,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาล จํานวน 9ราย
ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 273,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  พนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาล  ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบยบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,156,848 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้
ดูแลเด็ก 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)

งบดําเนินงาน รวม 3,658,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานครู
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)     

ค่าใช้สอย รวม 1,717,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา( ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 94,600 บาท

1). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน100
 คน x 430 บาท  เป็นเงิน  43,000  บาท
2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 120
  คน  x  430  บาท เป็นเงิน 51,600 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา(ค่า
เครืองแบบนักเรียน)

จํานวน 66,000 บาท

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  จํานวน 100
 คน x 300 บาท  เป็นเงิน  30,000  บาท
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 120 คน x 300
  บาท   เป็นเงิน  36,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุกหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา
(ค่าหนังสือเรียน)

จํานวน 44,000 บาท

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  จํานวน 100
 คน x 200 บาท ตังไว้  20,000  บาท
2)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 120 คน x 200
 บาทตังไว้  24,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุกหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา(ค่าอุปกรณ์
การเรียน)

จํานวน 44,000 บาท

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  จํานวน 100
 คน x 200 บาท ตังไว้  20,000  บาท
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 120 คน x 200
  บาท ตังไว้  24,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุกหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)
 

โครงการแข่งขันทักษะเพือความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
 และโรงเรียนในเขตพืนที ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมป้องกันเด็กจมนํา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันไฟไหม้ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันไฟไหม้ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาตังจ่าย
จากเงินรายได้และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จํานวน 5,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว)

จํานวน 374,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอนรายหัว  ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  จัดสรรตามจํานวนเด็ก
เล็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561  ในการกําหนดรายการเป็นค่าสือการ
เรียนการสอน  วัสดุการศึกษาและเครืองเล่นการพัฒนาการเด็ก  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0893.2/ว3274ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561
2.1เงินจัดการเรียนการสอนรายหัวศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา  จํานวน  100  คนๆละ  1,700 บาท  เป็นเงิน170,000
  บาท
2.2 เงินจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล  จํานวน  120  คนๆละ 1,700  บาท  เป็นเงิน  204,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา)

จํานวน 480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนา  จํานวน  120  คน ละ 20  บาท จํานวน  200
  วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันให้
กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )

จํานวน 490,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล  ทัง  6  แห่ง  จํานวน  100 คน  คนละ 20
  บาท จํานวน  245 วัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุ รวม 1,885,540 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,885,540 บาท

1. ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล จํานวน 100 คน x 7.37  บาท x 260 วัน เป็น
เงิน 191,620   บาท   
2 .ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนาเพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนัก
เรียนอุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา   จํานวน 120  คน x 7.37
  บาท x 260   วัน เป็นเงิน 229,944 
3. ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนทีอยู่ในเขต
พืนที เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตพืนทีเทศบาลจํานวน  764 คน x  7.37  บาท  x 260  เป็น
เงิน  1,463,977  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมอืนๆทีเกียวข้อง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

งบลงทุน รวม 170,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 129,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศสําหรับติดตังทีโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลขนาด 24,000 บีทียู ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สํานักงบประมาณในราคา
เครืองละ 32,400 บาท  ราคานีร่วมค่าติดตังแล้ว ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ  2561 สํานักงบประมาณ จํานวน 4
  เครือง   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองรับโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart จํานวน 40,800 บาท
เพือจัดซือเครืองรับโทรทัศน์สมาร์ท (LED TV)  ระดับคว่ทระเอียดจอ
ภาพ 1366 x 768 พิกเซลขนาด 32 นิว จํานวน 4  เครือง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
เดือนมกราคม 2561  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 3,056,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,056,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนที จํานวน 3,056,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนทีเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพืนที
เทศบาล   จํานวน 764คนๆละ 20  บาท  จํานวน  200  วัน  เป็น
เงิน   3,056,000  บาท  จํานวนเด็กนัเรียน  ณ  วันที  10
  มิถุนายน  2561 
 1.1  โรงเรียนบ้านถําเต่า
 1.2  โรงเรียนบ้านดอนทอย
 1.3  โรงเรียนบ้านหนองผือ
 1.4  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
 1.5  โรงเรียนบ้านหนองสามขา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)    
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,326,218 บาท
งบบุคลากร รวม 1,767,818 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,767,818 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 983,818 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณ
สุข  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข   ตังจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  (00221)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 54,000 บาท
พือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลสําหรับผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  (00221) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ พนักงานขับรถขยะ  คนงานประจํารถขยะ  คนงานทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  (00221)   

งบดําเนินงาน รวม 526,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข  (00221)   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมนา ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  (00221)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  (00221)     

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด แปรง ถัง  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถขยะ  เครืองตัด
หญ้า  เครืองสูบนํา กิจการประปา การพ่นสารเคมีเพือกําจัดยุงลาย  ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์  เช่น  เวชภัณฑ์  ยา  แอลกอฮอล์  นํายาต่างๆ  สาร
เคมี  คลอรีน ทรายทีมีฟอท เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  (00221)  

งบลงทุน รวม 32,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดทีไม่ตํากว่า 24,000 บีทียูได้
รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5  ในราคาเครืองละ 32,400 บาท ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักสํานักงบประมาณ 2561  จํานวน 1  เครือง  ราคาที
กําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตังแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสีปี เพิมเติมครังที  2
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีเพิมเติมครังที  2
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีเพิมเติมครังที 2
โครงการธนาคารนําใต้ดินเพือแก้ปัญหานําเสียในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารนําใต้ดินเพือแก้ปัญหานําเสียใน
ชุมชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีเพิมเติม
ครังที 2
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครืองพ่นหมอกควัน ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครืองพ่น
หมอกควัน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี เพิมเติมครังที  2
โครงการเพิมพืนทีสีเขียวตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมพืนทีสีเขียว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี เพิมเติมครังที  2
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีครังที 2
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีเพิมเติม
ครังที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
1.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที  1

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
10.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที  10

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
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2.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 2

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
3.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที  3

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
4.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที  4

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
5.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที  5

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
6.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที  6

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
7.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที  7

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
8.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที  8

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
9.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที  9

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนสี
ปี เพิมเติมครังที  2
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 186,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 186,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 186,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน  เช่นการให้
ความรู้  1.โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  งบ
ประมาณ  5,000  บาท  2.กิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังจิตอาสาแก่เด็กและ
เยาวชน  งบประมาณ  5,000  บาท  3.กิจกรรมเด็กและเยาวชนรักษ์สิง
แวดล้อม  งบประมาณ  5,000  บาท  4โครงการอบรมความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนแก่เยาวชน  งบประมาณ  5.000  บาท.ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที  2)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) 
โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานของการพัฒนาและ
สงเคราะห์ เช่น  1.โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ด้ายโอกาส  งบ
ประมาณ  2,000  บาท 2.โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจของผุ้อยโอกาส  งบประมาณ  10,000  บาท  3.โครงการให้ความรู้
การดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวผู้ด้อยโอกาส  งบ
ประมาณ  18,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครัง
ที  2)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ในแผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) 
โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบ
ครัว  เช่น 1.โครงการครอบครัวสุขสันต์  ห่างไกลยาเสพติด  งบ
ประมาณ  10,000 บาท  2.โครงการครอบครัวสุขภาพดี  ชีวีมีสุข  งบ
ประมาณ  5,000  บาท  3.กิจกรรมสํารวจและจัดทําข้อมูลพ่อแม่เลียง
เดียว  งบประมาณ  2,500  บาท  4.กิจกรรมสํารวจและจัดทําข้อมูลแม่วัย
ใส  งบประมาณ  2,500  บาท  5.กิจกรรมครอบครัวปันรักษ์โลก  งบ
ประมาณ  5000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครัง
ที  2)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ในแผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) 
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และ
พัฒนาชีวิต  เช่นกิจกรรม  1.โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลคน
พิการ จํานวน  2,000 บาท  2.โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทและ
สวัสดิการคนพิการ  จํานวน  10,000  บาท  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
คนพิการ   จํานวน  10,000  บาท  4.โครงการส่งเสริมการปรับสภาพ
แวดล้อมทีอยู่อาศัยคนพิการ  จํานวน  8,000  บาท  (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครังที  2)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้สูง
อายุ  เช่น        (1.)โครงการให้ความรู้การเตรียมเป็นผู้สูงอายุทีมีคุณค่า
และศักดิศรีงบประมาณ  10,000  บาท  (2).โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุงบประมาณ  15,000  บาท  (3.)โครงการตรวจสุขภาพประจําปีผุ้สูง
อายุ งบประมาณ  10,000  บาท (4.)โครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูง
อายุ งบประมาณ  10,000  บาท (5.)โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลผู้สูงอายุงบประมาณ 5000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี เพิมเติมครังที  2)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ในแผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) 
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาสตรีด้าน
ต่างๆ  เช่น  1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นผู้นําของสตรี งบ
ประมาณ  7,500  บาท2.โครงการให้ความรู้สิทธิและกฏหมายทีเกียวข้อง
กับสตรี  งบประมาณ  6,500  บาท  3.กิจกรรมสตรีสามัคคี  รักนํา  รักษ์
แผ่นดิน  งบประมาณ  3,000  บาท  4.โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี  การ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และจัดดอกไม้งานพิธี  งบ
ประมาณ  6,500  บาท   5.โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีด้วยวิถีไทย  งบ
ประมาณ  7,500  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติมครัง
ที  2)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ในแผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้เก็บขนขยะ  ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน  เครืองจักร  เครืองกลและค่าจ้างเหมาแรงงานอย่างอืน ฯลฯ
 โดยตังจ่ายจากเงินรายได้ และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244)
 2.ค่าเกลียและฝังกลบขยะในบ่อขยะ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยในบ่อขยะ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล(00244)     

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244)     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับพนักงานเก็บกวาดขยะ  เช่น  ถุง
มือยางหรือหนัง  รองเท้า  เสือกันฝน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล(00244)     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,535,732 บาท
งบบุคลากร รวม 1,445,732 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,445,732 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 965,732 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
สังคม  นักพัฒนาชุมชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 405,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง   ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิเบิก
จ่ายตามระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทํากิจกรรมต่างๆของเทศบาล ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มปก
หนังสือ ฯลฯ ค่าจ้างค่าจ้างเหมาแรงงาน  จ้างเหมาบริการ งานดูแลรักษา
ความสะอาด ค่าซักฟอก งานจัดทําเอกสาร ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (00251)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในงานทีเกียวกับการ
ดําเนินงานของเทศบาลอันประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของ
ทีระลึก  ของขวัญ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าฝึกอบรมสัมณา และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00251)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานหรือครุภัณฑ์
อืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 35,900 บาท
พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
  เช่น  
 - โครงการอบรมช่างไฟฟ้าเบืองต้น  งบประมาณ  7,000  บาท
 - โครงการอบรมการทําเกษตรทฤษฎีใหม่  งบประมาณ  7,500  บาท
 - โครงการอบรมให้ความรู้การทําขนมเพือจําหน่าย งบประมาณ 7,000
 บาท
- โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพงานใบตอง  งบประมาณ 6,900  บาท
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการผูกผ้าและการจับจีบผ้า  งบ
ประมาณ  7,500  บาท
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) จํานวน 34,900 บาท
เพือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าให้ยกระดับเป็นสินค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  เช่น
 - โครงการส่งเสริมการทําปลาส้มห่อใบตอง  งบประมาณ  8,000  บาท
 -โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP การสืบทอดภูมิปัญญาการย้อม
ครามและการย้อมสีธรรมชาติ งบประมาณ  8,500  บาท
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและวัสดุ
เหลือใช้ งบประมาณ  9,000  บาท
- โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง งบ
ประมาณ  7,400  บาท
- จัดทําข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP และสถานทีจําหน่ายสินค้า OTOP สินค้า
ในท้องถิน งบประมาณ  2,000  บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟส่องสว่าง สําหรับใช้ในการเล่นกีฬาตอนกลาง
คืน และอินๆ โดยติดตังในสนามกีฬาประจําหมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00261)      

วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุกีฬาให้กับหมุ่บ้าน 10 หมู่บ้าน ๆ
 ละ 3,500 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)     

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอําเภออากาศอํานวย จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอําเภออากาศ
อํานวย
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจําตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจําตําบล
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4.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

อนุบาลสังกัดเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  โดยมีกิจกรรมการแข่งขันการ
แสดง พิธีเปิดปิด 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

5.โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

6 .โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการประเพณีวันสงกรานต์  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป 

7.โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการประเพณีวันลอยกระทง  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
1. โครงการสนับสนุนบุญมหาชาติ  บุญประจําปีประจําปี  งานประเพณีต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท
   เพือจ่ายในโครงการสนับสนุนบุญมหาชาติประจําปีให้แก่หมู่บ้านใน
ตําบลสามัคคีพัฒนา 
   หมู่ที 1,2,4,7,5,8,9,10 หมู่ละ 5,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป   

2 โครงการสนับสนุนบุญแห่ดาว จํานวน 10,000 บาท
   เพือจ่ายในโครงการสนับสนุนบุญแห่ดาวประจําปีให้แก่หมู่บ้านในตําบล
   สามัคคีพัฒนา หมู่ที 3,6 หมู่ละ 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,201,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,707,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,707,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 897,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง  นายช่างโยธา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     

วันทีพิมพ์ : 3/9/2561  11:36:25 หน้า : 27/36



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ    ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีธุรการ  คนงานทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 

งบดําเนินงาน รวม 438,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 123,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามทีได้รับมอบหมาย  เช่น  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  คณะ
กรรมการร่าง  TOR  ผู้ควบคุมงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิเบิก
จ่ายตามระเบียบ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

วันทีพิมพ์ : 3/9/2561  11:36:25 หน้า : 28/36



ค่าใช้สอย รวม 175,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  
เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือน และงานบริการอืนๆฯลฯ 120,000
  บาท 
โดยตังจ่ายจากเงินรายได้  และตังจ่ายจาเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าฝึกอบรมสัมณา และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  หรือครุภัณฑ์อืนๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟ  สายอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต์  หินทราย  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน 
ปะยาง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่านํามันเครือง ค่านํามันหล่อลืน
รถยนต์ นํามันเบนซิล  นํามันดีเซล ฯลฯ โดยตังจ่ายจากเงินรายได้ และเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)      
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งบลงทุน รวม 55,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 3,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี  ระดับชํานาญงาน  จํานวน  1 ตัว ตังไว้  600
  บาท  คุณลักษณะ ดังนี
1) โครงขา 5 แฉก  มีล้อเลือนหมุนได้รอบตัว
2) ทีนังและพนักพิงบุฟองนํา หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดํา
3) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ทีนัง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับทีนังและ
พนักพิง
4) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5) ทีนังหมุนได้รอบตัว
6) มีทีท้าวแขน 
เก้าอีทํางานระดับบริหาร จํานวน 1  ตัว มีรายละเอียดดังนี ตังไว้  2,500
 บาท1) โครงขา 5 แฉก มีล้อเลือนหมุนได้รอบตัว
2) ทีนังและพนักพิงบุฟองนํา หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดํา
3) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ทีนัง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับทีนังและ
พนักพิง
4) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5) ทีนังหมุนได้รอบตัว
6) มีทีท้าวแขน
จัดซือตามราคาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดทีไม่ตํากว่า 24,000 บีทียูได้
รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5  ในราคาเครืองละ 32,400 บาท ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักสํานักงบประมาณ 2561  จํานวน 1  เครือง  ราคาที
กําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตังแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ค่าจัดซือตู้  15  ลินชัก จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบ  15  ลินชัก  จัดซือตามราคาท้อง
ถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารทรงสูงแบบทึบ  จํานวน  2  หลังๆ
ละ  4500  บาท  จัดซือตามราคาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํา
งาน  ขนาด กว้าง 80*ยาว150*สูง75 ซม. มี 1ลินชัก, 1ตู้เก็บเอกสารด้าน
ขวา และ1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย  จัดซือตามราคาท้องถิน ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,800,800 บาท
งบลงทุน รวม 5,200,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,200,800 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างรัวและป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 260,400 บาท
  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ  หมู่ที  4 จํานวน 105,300 บาท
ก่อสร้างรัวความยาว  56  เมตร  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 180,000 บาท
รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการปรับปรุงห้องนําเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 150,000 บาท
รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมห้องทํางานกองคลัง จํานวน 239,000 บาท
รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  6  สายบ้านนางทองใคร  
ไตรวงค์ย้อย

จํานวน 500,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง  4 เมตร  ยาว  218  เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  8  สายบ้านนางวิรัตน์  
ธรรมวงศา

จํานวน 109,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง  3 เมตร  ยาว  60 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไม่มีไหล่ทาง  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบของ
เทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  8  สายบ้านนายมงคล  ต้น
ภูบาล

จํานวน 194,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  เมตร  ยาว  82 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  9  สายบ้านนางสมร -บ้าน
นางบังอร

จํานวน 73,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 2.50  เมตร  ยาว  46 เมตร  หนา  0.15 เมตร  ไม่มีไหล่ทาง  ราย
ละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที  8 ซอยบ้านนายคําสิงห์ จํานวน 27,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3 เมตร  ยาว  16  เมตร ราย
หนา  0.50  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  ละเอียดตามแบบของ
เทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
ทอย หมู่ที 3

จํานวน 279,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร   ยาว 116  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จํานวน  1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา  หมู่ที  10  สายบ้านนายราศี - บ้านนาย
สุวรรณ

จํานวน 210,000 บาท

งานวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน มอก
.ชัน  3 ขนาด  0.40 x1  เมตร  ทุบรือถนนพร้อมเทคอนกรีตกลับ ราย
ละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา  หมู่ที  2  สายบ้านนายวิโรจน์ - นานาย
ประเสริฐ

จํานวน 382,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  มอก
.ชัน  3  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1เมตร  ความยาวทัง
สิน  215.40  เมตร  ความยาวท่อ  202.40  เมตร  บ่อพัก  13  บ่อ  ราย
ละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  10 สายบ้านนาย
ทองปาน -บ้านนายราศี  คุณบุราณ

จํานวน 158,000 บาท

งานวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชัน 3 เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40  x 1 เมตร  ความยาวทังสิน 99  เมตร  ความยาว
ท่อ  91 เมตร   บ่อพัก  จํานวน  8 บ่อ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จํานวน  1ป้าย  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําออกจากพืนทีการเกษตร  หมู่ที  9 จํานวน 148,000 บาท
วางท่อระบายนํา เส้นผ่าศุนย์กลาง 0.80 x1 เมตร ยาว 74 เมตร  ความ
ยาวท่อ 71 เมตร บ่อพัก 3 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จํานวน  1 ป้าย  สถานทีนาของนายเทือง  คุณบุราณ  รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  1  สายบ้านนาง
อําไพ - บ้านนางนงค์รัก

จํานวน 478,000 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนํา  ความยาว 245  เมตร  บ่อ
พัก  จํานวน  4 บ่อ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน  1 ป้าย  ราย
ละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  2  สายบ้านนาย
ประชา - สนามกีฬาใหม่

จํานวน 295,000 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว  147  เมตร  บ่อ
พัก  3 บ่อ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 7 สายบ้านนาย
พิณ-บ้านนายอ็าด

จํานวน 237,000 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนําความยาวรางนํา 123 เมตร  พร้อมบ่อ
พัก  2 บ่อ  ป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบของ
เทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 สายบ้านนายวัน
นา โพสาวัง  -  นายสัมพันธ์  แก้วฝ่าย

จํานวน 322,000 บาท

วางรางระบายนําความยาวทังสิน  161.10  เมตร  ความยาว
ราง 161.10 เมตร  บ่อพัก  4  บ่อ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธิ  1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการขยายเขตประปาหมู่ที  5  สายบ้านนายประสาท  เคนไชยวงค์ - 
บ้านนายพลชัย  แก้วก่า

จํานวน 63,100 บาท

รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการขยายท่อเมนประปา  หมู่ที  9  สายนาคํา จํานวน 30,000 บาท
รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการขุดลอกประปา  หมู่ที  4 จํานวน 80,000 บาท
รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการขุดสระประปาบ้านนาดอกไม้  หมู่ที 5 จํานวน 124,000 บาท
ขุดสระประปา กว้าง  40 เมตร ยาว  40  เมตร  ลึก  3รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1 ป้าย ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)  เมตร  ทําคันดิน
โดยรอบ  พร้อมป้ายประชชาสัมพันธ์  จํานวน  1 ป้าย  
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โครงการถมดินลูกรังหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา

จํานวน 50,000 บาท

ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  500  ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลีย  รายละเอียด
ตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที  1  สายดงเสียว-ดงมะกุ้ม จํานวน 50,000 บาท
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  480  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลีย ราย
ละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที  3  สายหลังโรงเรียนบ้านดอนทอย - สู่
พืนทีการเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  480  ลูกบาศ์เมตร  รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที  7 สายโรงเรียนบ้านหนองสามขา - 
หนองเบ็ญ

จํานวน 50,000 บาท

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียน - ห้วยหนองเบ็ญน้อย  ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  480  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลีย  รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที  10  สายหนองตากแห -นานาย
ไพจิตร-นานายสีแพง

จํานวน 80,000 บาท

ซ่อมแซมถนนลูกรังปริมาณดินลูกรัง   รายละเอียดตามแบบของ
เทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที  8 สายหนองตาหิต - หัวโคกเหมือด จํานวน 80,000 บาท
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  756 ลูููกบาศก์เมตร    รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พืนทีการเกษตร  หมู่ที  4 จํานวน 100,000 บาท
รายละเอียดตามแบบของเทศบาล พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที  2  สายจากถนนลาดยาง -สีแยกหนอง
ซ่อม  - สายหนองปลาดุก - นานายนเรศ  ไตรวงค์ย้อย

จํานวน 60,000 บาท

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  575  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบ
ของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหนองผือ จํานวน 37,000 บาท

เพือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหนองผือ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออากาศอํานวยเพือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที  
4  สายบ้านหนองผือ - ประปาหมู่บ้าน - สายข้างโรงเรียน - ไปป่าช้า

จํานวน 150,000 บาท

รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออากาศอํานวยเพือขยายเขตไฟฟ้าสาย
บ้านนายธวัชชัย  พรมแสง  - โรงผลิตนําดืมชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออากาศอํานวยเพือขยายเขตไฟฟ้าสู่
พืนทีการเกษตร  หมู่ที  3  สายยอดชาติ

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออากาศอํานวยเพือขยายเขตไฟฟ้าสู่
พืนทีการเกษตรบ้านหนองสามขา  หมู่ที  7  สายบ้านหนองสามขา - ไปป่าช้า

จํานวน 50,000 บาท

รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออากาศอํานวยเพือติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง  หมู่ที  5 สายบ้านนายบุตรศรี  พรมแสง -ไปประปาหมู่บ้าน

จํานวน 30,000 บาท

รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออากาศอํานวยเพือติดตังไฟส่องสว่าง
รายทาง  หมู่ที  10

จํานวน 20,000 บาท

รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลซ่อมแซมบํารุงประปาชนบท  ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน  เครืองจักร  เครืองกลและค่าจ้างเหมาแรงงานอย่างอืน ฯลฯ
   ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์(00330) งานกิจการประปา (00332)     

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า ปลักไฟ สวิทซ์  ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์(00330) งานกิจการประปา (00332)     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ท่อนํา  อุปกรณ์
ประปา  กาว  จอบ  เสียม  เหล็ก ทรายกรอง หินกรวด  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(00330) งานกิจการ
ประปา (00332)     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,880,582 บาท
งบกลาง รวม 13,880,582 บาท
งบกลาง รวม 13,880,582 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามทีกฏหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)    

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,020,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,784,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพคนพิการ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าสังคมสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)     

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหากเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัย และสาธารณ
ภัยต่างๆรวมถึงกิจการอืนๆทีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ผู้
ประสบสาธารณภัย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งบกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินบํารุงสมาคมสันติบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 35,108 บาท
เงินบํารุงสมาคมสันติบาตแห่งประเทศไทย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนาตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบ
กลาง (00411)    

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ของเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 425,474 บาท
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