
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา

อําเภอ อากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,666,380 บาท
งบบุคลากร รวม 8,788,280 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 6,163,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,622,080 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 
1.1เงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้  186,000  บาท 
1.2เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตังไว้  84,000   บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,972,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ได้แก่ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล,พนักงานขับรถยนต์,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ทะเบียน,คนสวน, นักการภารโรง,ยาม,พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง ,คน
งานทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111))

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 235,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

งบดําเนินงาน รวม 2,827,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 587,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น 
1.1เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  (เงินโบนัส)  แก่พนักงานเทศบาล  สําหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างผู้มีสิทธิ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  
1.2 เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

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 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าใช้สอย รวม 910,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 290,800 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 
5.ค่าจ้างเหมาติดต้งโทรศัพท์  เดินสายโทรศัพท์ภายในสํานักงาน
เทศบาล ค่าติดตังเครืองรับสัยญาณต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 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)
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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 15,000 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 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน  และการ
ประชาคมต่างๆตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)
โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 10,000 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)  งานบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่นค่าซ่อมแซม วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ครุภัณฑ์อืนๆ ค่าบํารุง
รักษาทรัพย์สิน ของเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัว
ไป (00111)

ค่าวัสดุ รวม 266,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชน  อืนๆทีมีคุณลักษณะเป็นวัสดุสํานักงาน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)
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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 5,000 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 1,063,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 950,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล  และค่าไฟฟ้ากิจการประปา
ของเทศบาล  รวมถึงค่าไฟในกิจการทีเป็นสาธารณะประโยชน์ของ
เทศบาล 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  และเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 43,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ  ค่าโทรศัพท์สํานัก
งาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที  และค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการใช้บริการของ
โทรศัพท์  เช่นค่าเช่าเครืองค่าเช่าหมายเลข  ค่าบํารุงรักษาสาย
โทรศัพท์ และอืนๆทีเกียวกับบริการนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)     
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนตค่าธรรมเนียมใน
การใช้บริการ เช่าสัญญาณอินเตอร์เนต ค่าเช่าพืนทีเวบไซต์ของเทศบาลฯ
ลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
)  งานบริหารทัวไป (00111)   

งบลงทุน รวม 30,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบทรงสูง  จํานวน  2  หลังจัด
ซือราคาหลังละ 4,800  บาท ตามราคาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)งานบริหารทัว
ไป (00111)     

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือตู้ลําโพลงขยายเสียงเคลือนที จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ช่วยสอน  มีคุณลักษณะดังนี
ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลือนที15นิว +ไมค์ลอยคู่  คุณสมบัติ 
- แบบลากจูง 15นิว2ทาง ทุ้ม/แหลม
- ขนาด150 วัตต์ 
- ไมค์ลอย 2 ตัว มeีcho แต่งเสียงให้ 
- สามารถเล่น USB MP3 / WMA / FM Player 
- มีแบตเตอรีในตัว ต่อแบตเตอรีจากภายนอกได้ 
- รองรับ ไมค์สาย 2 ตัว GUITAR 1
- ใลน์อิน 2 ชุด AUX
- เสียงเพลง มีวอลลุ่ม ปรับทุ้ม แหลม - ไมค์ มีวอลลุ่มปรับเสียง ทุ้มแหลม 
-ขนาด 48*48*72 ซม.
-นําหนัก15KG
จัดซือตามราคาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 7,700 บาท
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,700
 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครือง เดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวด า 
- สามารถท าสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100)  งานบริหารทัวไป (00111)"
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี    พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560 

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,600 บาท
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัว
ไป (00111)
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลอากาศอํานวยเพือใช้ในโครงการ
โครงการจัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  จํานวน 20,000  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100)  งานบริหารทัว
ไป (00111)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,095,540 บาท
งบบุคลากร รวม 2,169,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,169,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,639,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ได้แก่
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง,หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้,นักวิชาการเงิน
และบัญชี,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆของพนักงาน
เทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 410,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างได้แก่ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     

งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง  
คณะกรรมการรับและเปิดซอง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
)งานบริหารงานคลัง (00113)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
)งานบริหารงานคลัง (00113)     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล สําหรับผู้มี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือน และการจ้างเหมาบริการอืนๆฯ
ลฯ ตั
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
) งานบริหารงานคลัง (00113)     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าพิมพ์เอกสารทีเกียวกับการเลียงรับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน  นิเทศน์
งาน  หรือศึกษาดูงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินคณะ
กรรมการ  คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมาย ตาม
ระเบียบ  หรือหนังสือส่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100) งานบริหารงาน
คลัง (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  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
) งานบริหารงานคลัง (00113)     

โครงการให้ความรู้ในการจัดเก็บภาษี จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ในการจัดเก็บภาษีให้แก่ผู้มี
หน้าทีในการชําระภาษีตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานหรือครุภัณฑ์
อืนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)     
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 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 26,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีระดับ 3-6 จํานวน 1,200 บาท
เพือจัดซือเก้าอีระดับ 3-6 จํานวน  2  ตัว  ตัวละ 600  บาท  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 14,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก (เก็บเอกสาร) ชนิด  2 บานเลือน  กระจกทรง
สูง  จํานวน  3 หลัง ๆ ละ 4,800  บาท  จัดซือตามราคาท้องตลาด  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00100
) งานบริหารงานคลัง (00113)     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,700 บาท
 เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,700
 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครือง เดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวด า 
- สามารถท าสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560 

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ. 2560   ณ วันที 21 เมษายน 2560 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 374,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 338,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 268,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 244,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  การให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง
เกียวกับการปฏิบัติงานของแผนงานรักษาความสงบ  เช่นการจ้างเหมาแรง
งานรายเดือน  และการจ้างเหมาอืนๆ  โดยตังจ่ายจากเงินรายได้ และเงิน
อุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่นซ่อมแซมวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพยสินตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันเครือง นํามนเบนซิล
  นํามันดีเซล รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล โดยตังจ่ายจากเงิน
รายได้และเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121) 

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุจราจร  เช่น กระบองไฟ  กรวย
จราจร  ไฟฉาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จํานวน 36,000 บาท
ประกอบไปด้วยแท่นชาติ  แบตเตอรรีมาพร้อมกับตัวเครือง  จํานวน  1
  ก้อน  และแบตเตอรรีสํารอง  1  ก้อน  เสายาง  เหล็กพับ
จํานวน  3  เครือง  เครืองละ  12,000  บาท
คุณลักษณะเฉพาะเครืองรับ-ส่งวิทยุคมนาคม 
เป็นเครืองรับ-ส่งวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ มีกําลังส่ง 5
 วัตต์ ผ่านการตรวจสอบรับรอง (Type Approval Test) จากส านักงาน
คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทร
คมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สามารถใช้งานช่องความถีวิทยุได้ตลอดย่าน
ความถีวิทยุ 
136-174MHz. 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)
ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์   ณวันที  21  เดือนเมษายน  2560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 323,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี
ใหม่  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)
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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 2561  
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ประจําปี 2561 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)

ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิง  วัสดุดับเพลิง  และการอัดสารผงเคมี
แห้งในถังดับเพลิง  ใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,526,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,033,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,033,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 703,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คนงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     
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งบดําเนินงาน รวม 493,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  หรือค่าเช่าชือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิก ได้ตามระเบียบฯว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิเบิก ได้ตามตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)     

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทํากิจกรรมต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าติดตังมิเตอร์
ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมย้ายมิเตอร์  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดค่าเข้าเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมารถยนต์  และการจ้างเหมา
แรงงานรายเดือน ค่าจ้างเหมารายวัน  และการจ้างเหมาอืนๆทีเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพธีและวันสําคัญต่างๆ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 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 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น วัสดุ หรือครุภัณฑ์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ เครือง
ช่วยสอน ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)     
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 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 10,000 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)     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,927,254 บาท
งบบุคลากร รวม 3,784,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,784,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,606,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาล  จํานวน  9
  ราย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,115,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้
ดูแลเด็ก 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)     
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งบดําเนินงาน รวม 3,998,454 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานครู
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)     

ค่าใช้สอย รวม 1,868,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)     

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
และโรงเรียนในเขตพืนที ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา

จํานวน 11,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)แห่ง
ชาติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,762,000 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  ทัง  6  แห่ง  จํานวน  212  คน  คนละ 20
  บาท  เป็นเงิน1,017,600  บาท
   1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัด  หมู่ที  1
   1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจําปา  หมู่ที  10
   1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนทอย  หมู่ที  6
   1.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ  หมู่ที  4
   1.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดอกไม้  หมู่ที  5
   1.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสามขา  หมู่ที  7 
2. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา  เพือจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา  จํานวน  80  คน ละ 20  บาท เป็นเงิน   384,000 บาท

3.ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  ตังไว้  360,400 บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล  ทัง  6  แห่ง จํานวน  212  คน จัดสรรอัตราคนละ  1,700
  บาท
ต่อปี 
   1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัด  หมู่ที  1
   1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจําปา  หมู่ที  10
   1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนทอย  หมู่ที  6
   1.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ  หมู่ที  4
   1.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดอกไม้  หมู่ที  5
   1.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสามขา  หมู่ที  7 
ใช้จํานวนเด็กเล็ก  ณ  วันที  10 มิถุนายน  2560 ในการจัดสรรกําหนด
รายการเป็นค่าสือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษาและเครืองเล่นการ
พัฒนาการเด็กตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0893.2/ว801 ลง
วันที  11  มีนาคม  2551 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)
   

ค่าวัสดุ รวม 2,070,654 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ได้แก่ นําดืมสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา และอืนๆ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  และวัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด เช่น นํายาล้างจาน นํายาทําความสะอาดพืน อุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,985,654 บาท
1. ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล  จํานวน  212  คนละ 7.82 บาท       
เป็นเงิน  397,881.60
   1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัด  หมู่ที  1
   1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจําปา  หมู่ที  10
   1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนทอย  หมู่ที  6
   1.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ  หมู่ที  4
   1.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดอกไม้  หมู่ที  5
   1.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสามขา  หมู่ที  7 
2. ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนทีอยู่ในเขต
พืนที เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตพืนทีเทศบาล จํานวน  766 คน7.82 บาท เป็นเงิน 1,437,628.80
 บาท 
  2.1  โรงเรียนบ้านถําเต่า
  2.2  โรงเรียนบ้านดอนทอย
  2.3  โรงเรียนบ้านหนองผือ
  2.4  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
  2.5  โรงเรียนบ้านหนองสามขา
3.ค่าอาหารเสริมนมสําหรับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนาเพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน  80  คน  x7.82 
เป็นเงิน  150,144 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
     

วัสดุการศึกษา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก สมุด
รายงาน ฯลฯ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมอืนๆทีเกียวข้อง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีนักเรียน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโต๊ะนักเรียนและเก้าอีนักเรียน  จํานวน  80
  ชุด  ราคาชุดละ  1,000  บาทได้รับการรักรองมาตรฐานจาก  มอก
.ชัน2  
ขนาด  กว้าง  40  เซ็นติเมตร  ยาว  60  เซ็นติเมตร  สูง  54.5 เซ็นติ
มีช่องเก็บเอกสารใต้โต๊ะ  จัดซือตามราคาท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     

งบเงินอุดหนุน รวม 3,064,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,064,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,064,000 บาท

1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนที
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
พืนทีเทศบาล   จํานวน 766 คน  เป็นเงิน   3,064,000  บาท  จํานวน
เด็กนัเรียน  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2560 
 1.1  โรงเรียนบ้านถําเต่า
 1.2  โรงเรียนบ้านดอนทอย
 1.3  โรงเรียนบ้านหนองผือ
 1.4  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
 1.5  โรงเรียนบ้านหนองสามขา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,390,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,809,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,809,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 984,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณ
สุข  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลสําหรับผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 665,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ พนักงานขับรถขยะ  คนงานประจํารถขยะ  คนงานทัวไป 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  (00221)    

งบดําเนินงาน รวม 581,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมนา ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ  ครุภัณฑ์ ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรพย์สิน
เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เช่น เครืองเขียน  แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ได้จากการซือรือการจ้าง
พิมพ์   กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  เป้นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  (00221)     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด  เช่นไม้
กวาด  ช้อน  ชาม  ผงซักฟอก  ถัง ฯลฯ และอุปกรณ์อืนๆ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันเครือง นํามันเบนซิล
  นํามันดีเซล ค่านํามันหล่อลืนรถยนต์   สําหรับรถขยะ  เครืองตัด
หญ้า  เครืองสูบนํา กิจการประปา การพ่นสารเคมีเพือกําจัดยุงลาย  และรถ
ยนต์อืนๆ ฯลฯ  โดยตังจ่ายจากเงินรายได้  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  (00221)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  เวชภัณฑ์  ยา  แอลกอฮอล์  นํายา
ต่างๆ  สําลี  ออกซิเจน  สารเคมี  คลอรีน ทรายทีมีฟอท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข  (00221)       

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223 )     

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223 )     

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223 )     

โครงการสามัคคีรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสามัคคีรักษ์สิงแวดล้อม  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน(00223 )     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน  เช่นการให้
ความรู้การจัดกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมจิตอาสา  การจัดเวที
เสวนา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) 
โครงการพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ทีพึง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานของการพัฒนาและ
สงเคราะห์คนไร้ทีพึง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230
) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ
เช่น  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  การอบรมให้ความรู้ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230
) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาสตรีด้านต่างๆ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
โครงการสนับสนุนการจัดตังกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังและสนับสนุนการดําเนินงานของกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (โตไปไม่โกง)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 210,000 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) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(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)     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,687,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,601,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,601,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,127,000 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)     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 394,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00251)"     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)     

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิเบิก
จ่ายตามระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00251)     

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายป็นค่าจ้างเหมาทํากิจกรรมต่างๆของเทศบาล   ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าเล่มกนัง
สือ  ฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน  จ้างเหมาบริการ  งานดูแลรักษาความสะอาด  ค่าซัก
ฟอก  งานจัดทําเอกสาร ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00251)    

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)     
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งบลงทุน รวม 6,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้ 15 ลินชัก จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้  15 ลินชัก จํานวน  1 หลัง (จัดซือตามราคาท้อง
ถิน)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00251)     

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงกาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)     

โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250
) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)     

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์  (otop) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนการดําเนินงานสินค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟส่องสว่าง สําหรับใช้ในการเล่นกีฬาตอนกลาง
คืน และอืนๆ โดยติดตังใน สนามกีฬาของหมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)    
 

วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุกีฬาให้กับหมุ่บ้านจํานวน10
 หมู่ๆ ละ 3,500 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารทัวไปเกียว
กับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)     
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โคงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ตําบลสามัคคีพัฒนา

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาให่แก่และ
เยาวชน ในตําบลสามัคคีพัฒนา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)     

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจําตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจําตําบลสามัคคี
พัฒนา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  
   

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเบญจมิตร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเบญจมิตร ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)     

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอําเภออากาศอํานวย จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอําเภออากาศ
อํานวย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  
   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 120,000 บาท

1.1โครงการสนับสนุนบุญแห่ดาว ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายในโครงการสนับสนุนบุญแห่ดาวประจําปีให้แก่หมู่บ้านในตําบล
สามัคคีพัฒนา หมู่ที 3,6 หมู่ละ 10,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
1.2 โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสามัคคีพัฒนา  ตัง
ไว้  100,000  บาท  
เพือจ่ายในการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสามัคคีพัฒนาในการจัด
กิจกรรม  เกียวกับประเพณีสําคัญต่าง ๆ ของท้องถิน เช่น ประเพณีลอย
กระทง สงกรานต์ เข้าพรรษา บุญมหาชาติประจําปี ฯลฯ ของหมู่บ้าน   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,174,497 บาท
งบบุคลากร รวม 1,736,497 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,736,497 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 855,497 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง  นายช่างโยธา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 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 697,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีธุรการ  คนงานทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     
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งบดําเนินงาน รวม 438,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 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 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างโยธา  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  และ
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆฯลฯ  โดยตังจ่ายจากเงินรายได้  และตังจ่ายจาเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310
) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 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 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  หรือครุภัณฑ์อืนๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟ  สายอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต์  หินทราย  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน 
ปะยาง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่านํามันเครือง ค่านํามันหล่อลืน
รถยนต์ นํามันเบนซิล  นํามันดีเซล ฯลฯ โดยตังจ่ายจากเงินรายได้ และเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310
) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)       

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,409,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,409,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,409,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องนําโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 100,000 บาท
ก่อสร้างห้องนําโรงเรียนอนุบาลเทศบาล  ขนาด 6 x 3.50  
เมตร  จํานวน  4  ห้อง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  ราย
ละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา จํานวน 1,000,000 บาท
ก่อสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง 10.50 x 30  
เมตร  จํานวน 5 ห้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  ราย
ละเอียดตามแบบเทศบาล   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลสําหรับห้องทํางานคณะผู้บริหาร
เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา

จํานวน 50,000 บาท

ปรับปรุงอาคารสนักงานเทศบาลสําหรับห้องทํางานคณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนา งานปูกระเบือง ขนาด  60 x60  งานฝ้าเพดาน ติดตัง
ประตูอลูมิเนียมแบบบานเลือนสีเข้ม  ติดตังหน้าต่างอลูมิเนียมสี
เข้ม 1 ช่อง  พร้อมทาสีภายในห้อง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนทอย-หนองผือ หมู่ที 
4

จํานวน 1,000,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  5  เมตร  ยาว  380  เมตร  หนา  0.15 เมตร  ไหล่ทางข้าง
ละ 1  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหลง ต่งจันทร์  ทางไป
ป่าช้าหมู่ที 7

จํานวน 210,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชัยวัฒน์ แก้วฝ่าย 
(โรงผลิตนํา)  ถึงบ้านนายสว่าง  ทองนิรันด์  หมู่ที  10

จํานวน 90,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  43  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธเนตร ไชยพิกุล หมู่ที 
3

จํานวน 75,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  50
  เมตร  หนา 0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310
) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬาใหม่  หมู่ที  2 จํานวน 231,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  109
  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ จํานวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310
) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)     
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายบ้านนายสุพันธ์ ศรีสมัย ถึงบ้าน
นายสํารวย  ดีนัก  หมู่ที  8

จํานวน 210,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  138
  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์จํานวน  1  ป้าย รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310
) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)     

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมเททับหลังสายบ้านนางสมชัย  ถึงศาลา
ประชาคม  หมูีที 9

จํานวน 175,000 บาท

ลงท่อระบายนําความยาวทังสิน  101  เมตร  ท่อ 40x 100 
จํานน  94  ท่อน  บ่อพัก  7  บ่อ  พร้อมเททับหลังท่อ  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมเททับหลังสายบ้านนายราศี 
ถึงบ้านนางคําเปลียน  หมู่ที  10

จํานวน 130,000 บาท

ลงท่อระบายนําความยาวทังสิน  95  เมตร  ท่อ 40x100  
จํานวน 88 ท่อน  บ่อพัก  7  บ่อ พร้อมเททับหลัง ป้ายประชาสัมพันธ์
จํานวน  1  ป้าย รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําและขุดร่องระบายนําสามแยกบ้านนายลาน หมู่
ที  4

จํานวน 300,000 บาท

ลงท่อระบายนําความยาวทังสิน  280  เมตร  ท่อขนาด  40 x 100  
จํานวน  215  ท่อน บ่อพัก  15  บ่อ  ทุบรือถนนเดิม  13  ตาราง
เมตร  พร้อมขุดร่อง
ลึก  0.60  เมตร  กว้าง0.60  เมตร   ยาว 50  เมตร  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําสายบ้านนายณรงค์  ถึงมุมวัดนักบุญยอแซฟ  
หมู่ที 6

จํานวน 182,000 บาท

เพือก่อสร้างท่อระบายนํา ความยาวทังสิน 138 เมตร  บ่อ
พัก จํานวน10 บ่อ ท่อขนาด30x 100  จํานวน  128  ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําสายบ้านนายเส็ง  คําเกษ  ถึงบ้านนายเสรี  
แก้วฝ่าย  หมู่ที  1

จํานวน 307,000 บาท

ก่อสร้างท่อระบายนําความยาวทังสิน  224.50  เมตร จํานวน
ท่อ 40x100  มอก.ชัน3  จํานวน  207.50 ท่อน  บ่อพัก  16  บ่อ  ทุบรือ
เทคืน  13  ตารางเมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  ราย
ละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312)
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนําสายบ้านนายอินแปลง ถึงสามแยกหนองทอย  
หมู่ที  6

จํานวน 177,000 บาท

ความยาว 146  เมตร  ท่อ 40x100  จํานวน  137  ท่อน  บ่อ
พัก  9  บ่อ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการก่อสร้างรางระบายนําสายบ้านนางทองคํา  ถึงบ้านนายโจม  หมู่ที  9 จํานวน 295,000 บาท
เพือก่อสร้างรางระบายนําความยาวทังสิน  160  เมตร  ความยาว
ราง  159  เมตร  บ่อพัก  1  บ่อ   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1
  ป้าย  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน(00312)     

โครงการก่อสร้างรางระบายนําสายบ้านนายบุปผา สายบ้านนายสีดา  หมู่ที  5 จํานวน 150,000 บาท
ก่อสร้างรางระบายนํา  ความยาวทังสิน  75  เมตร  ความยาว
ราง  68  เมตร  บ่อพัก  2  บ่อ  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 
โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนางสุพัตรา  ถึงนานายทองอยู่  หมู่ที 9 จํานวน 17,000 บาท
ขยายเขตประปา  ท่อพีวีซี  ขนาด 1.5 นิว ยาว  250  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการเททับหลังท่อระบายนําสายบ้านนายวิโรจน์  ถึงบ้านนายสําเภา  หมู่
ที 9

จํานวน 24,000 บาท

เททับหลังท่อระบาย
นํา  กว้าง  1  เมตร  ยาว  56  เมตร  หน้า  0.12  เมตร รายละเอียดตาม
แบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน(00312) 
โครงการลงท่อระบายนําพร้อมเททับหลังสายบ้านนายพลชัย  ถึงบ้านนาย
สมบูรณ์ หมู่ที 10

จํานวน 35,000 บาท

ลงท่อระบายนําความยาวทังสิน  20  เมตร  ท่อ  40x100  
จํานวน  20  ท่อน  บ่อพัก  1  บ่อ  ทุบรือถนนเดิม  5  ตร.ม.พร้อมเททับ
หลัง  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน(00312) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนสงค์  หมู่ที  5 จํานวน 98,000 บาท
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  950  ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลียเรียบ รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาเพียง  หมู่ที  8 จํานวน 98,000 บาท
ซ่อมแซมถนนลูกรังปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  950  ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลียเรียบ  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน(00312) 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่อขีนก  หมู่ที  5 จํานวน 51,000 บาท
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  500  ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลียเรียบ รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายสุริมา  ไปประปาใหม่  หมู่ที  2 จํานวน 98,000 บาท
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  950  ลบ.ม.  พร้อม
ปรับเกลียเรียบ  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายยอดดูน  หมู่ที  6 จํานวน 98,000 บาท
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  950  ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลียเรียบ  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองปลาโคบ  หมู่ที  2 จํานวน 110,000 บาท
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  950  ลบ.ม.   พร้อม
ปรับเกลียเรียบลงท่อ คสล. 80x 100  จํานวน  4  ท่อน  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ถึงห้วยหนองเบ็ญ
น้อย  หมู่ที  7

จํานวน 98,000 บาท

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  950  ลบ.ม.พร้อม
ปรับเกลียเรียบ  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 363,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 303,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 233,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 233,700 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 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(00330
) งานกิจการประปา (00332)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ท่อนํา  อุปกรณ์
ประปา  กาว  จอบ  เสียม  เหล็ก ทรายกรอง หินกรวด   ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(00330) งานกิจการ
ประปา (00332)     
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งบลงทุน รวม 60,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,100 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือไดโว่แบบจุ่ม จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไดโว่สูบนําแบบจุ่ม  
ขนาดท่อ 3 นิว  ไฟ 220 โวลต์  กําลังไม่ตํากว่า 1.5  วัตต์ ส่งสูงไม่น้อย
กว่า  8  เมตร  ปริมารนําไม่น้อยกว่า  600 ลูกบากศ์มิลิลเมตร  จํานวน  1
  เครือง  จัดซือตามราคาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(00330) งานกิจการประปา (00332)     

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซือเครืองเจียรไฟฟ้า จํานวน 1,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจียรไฟฟ้าขนาด  3  นิว  ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า 600  วัตต์  ความเร็วไม่น้อย
กว่า  10000  รอบ7นาที  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์(00330) งานกิจการประปา (00332) 

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเครืองจ่ายสารคลอรีน จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองจ่ายสารคลอรีน  
คุณลักษณะ  แรงดันไม่น้อยกว่า  5  บาร์  ใช้กับไฟ  220-240
  โวลต์  ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆทีสารละลายคอลรีนผ่านเป็นวัสดุทีไม่มี
ปฏิกิริยากับสารละลายคลอรีน  จํานวน  3  เครือง เครืองละ  9,600
  บาท จัดซือตามราคาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์(00330) งานกิจการประปา (00332)     

ค่าจัดซือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประปา จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประปา  จํานวน  3  เครืองๆ
ละ 8,000  บาท  1. ตู้เหล็กมีฝาปิดขนาดไม่เล็กกว่า    20 x 44 x 60
 ซม.  พร้อมกุญแจล็อค เจาะรูสําหรับร้อยสายไฟขนาด ? 1 นิว ทีด้านบน
และด้านล่าง ด้านละอย่างน้อย 1 รู พร้อมยางหุ้มป้องกันสายไฟ
2. อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบเป็นวงจร Direct on line
2.1 No.Fuse Breaker ชนิด  2 Poles มี Interrupting Capacity 
ไม่น้อยกว่า 22 KA.ที AC. 240 V.
     ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก
. มีAmp.Trip....20.....A. 
     จํานวน 1 ตัว
2.2 Magnetic Contactor ใช้ Coil 220 V. 
มี MAx. Rated Motor Capacity ไม่น้อยกว่า 5 KW.26 A. 
     ที 220 V. มี Auxiliary Contact 2 NO,2 NC ตาม
มาตรฐาน NEMAหรือ JISหรือ JEM หรือ IEC     
     หรือ มอก. จํานวน 1 ตัว
2.3 Thermal Overload Relay ชนิด 3 Elements 
มี Auxiliary Contact 1 NO,1 NC และปุ่ม Reset     
     มีตัวตังค่าทนกระแสสามารถปรับได้ตําสุดไม่มากกว่า…7….A. และสูง
สุดไม่น้อยกว่า…11..A. ตามมาตรฐาน NEMA หรือ JIS หรือ JEM 
หรือ IEC หรือ มอก. จํานวน 1 ตัว
2.4 Current Transformers มี Rated Burden ไม่น้อยกว่า  5  VA. 
จํานวน 1 ตัว  จัดซือตามราคาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(00330) งานกิจการประปา (00332) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,942,549 บาท
งบกลาง รวม 12,942,549 บาท
งบกลาง รวม 12,942,549 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามทีกฏหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)    

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,372,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพคนพิการ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)     

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

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหากเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัย และสาธารณ
ภัยต่างๆรวมถึงกิจการอืนๆทีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ผู้
ประสบสาธารณภัย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งบกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 203,251 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆของเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา
1.เงินสมทบกองทุนหลัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา 170,000  2.เงินบํารุงสมาคมสันติบาตแห่งประเทศ
ไทย จํานวน  33,251  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  และเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)งบกลาง (00411)    

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 421,298 บาท
เพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพือช่วยเหลือข้าราชการท้อง
ถิน  2 เปอร์เซ็นต์ ของประมาณการรายรับ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง (00411)
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