
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลไชยมงคล

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,964,920 บาท

งบบุคลากร รวม 7,507,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ  28,800
.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.-บาท
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา ๆ เดือนละ 15,840.-บาท  จํานวน 12
  เดือนเป็นเงิน 380,160.-บาท
รวมเป็นเงิน  725,760.-บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  ในอัตรา
เดือนละ  6,000.-บาท  จํานวน 12
เดือน  เป็นเงิน  72,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี   จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือน
ละ4,500.-บาท จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน 108,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  180,000.-บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  ในอัตรา
เดือนละ  6,000.-บาทจํานวน 12
เดือน  เป็นเงิน  72,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือน
ละ4,500.-บาท   จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน 108,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  180,000.-บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ
10,080.-บาท  จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.-บาท    เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ  7,200
.-บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน
86,400.-บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับประธานสภาเทศบาลตําบลใน
อัตราๆ เดือนละ15,840.-บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  190,080.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับรองประธานสภาเทศบาลตําบล   ใน
อัตรา ๆ เดือนละ12,960.-บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  155,520.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน  10
  อัตราๆ เดือนละ10,080.-บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,209,600.-บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,659,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,599,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 10 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสามัญ,ค่าตอบแทน
รายเดือน
- เงินเพิ่มสําหรับปรับวุฒิที่ ก.พ.    หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตําแหน่ง
นิติกร(พ.ต.ก.) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล/รองปลัด/หัวหน้าสํานัก
ปลัด/หัวหน้าฝายอํานวยการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 205,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 494,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
จ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการ
ประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
กําหนด ในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
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และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณ
สุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการปองกันภัย
และดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้
ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง  หรือกรรมการ
อื่นที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ที่
ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562  12:14:05 หน้า : 4/43



เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 2,165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
 
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลไชยมงคล
1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ และปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลของ เทศบาล
ตําบล
1.4 ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสาร ปฏิทินเทศบาลตําบล       1.5 ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เทศบาลตําบล
1.6 ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

3.1 ค่ารับรอง              
เพื่อจ่ายเป็น ค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้ที่มาศึกษาดูงาน  การต้อนรับ
คณะตรวจราชการ  นิเทศงานประชุมคณะกรรมการฯ ของเทศบาลตําบลไชย
มงคล และอื่นๆ    
3.2 ค่าเลี้ยงรับรอง      
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมาย รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในการปฏิบัติราชการ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
และสัมมนาหลักสูตรต่างของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน
และเพิ่มศักยภาพการทํางานขององค์กร
2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  รวม
แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยมงคล    ตามที่กฎหมาย
กําหนด   อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561

โครงการคนละต้นสร้างตําบลสีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคนละต้นสร้างตําบลสี
เขียว เช่น  ค่าปาย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าต้นไม้  ฯลฯ ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  127 ลําดับที่  3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประจําตําบล (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรในเทศบาลตําบลไชยมงคล  เช่น  ค่าปาย ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวิทยากร  ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)  หน้าที่ 184   ลําดับที่  6

โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทาง
จราจรช่วงเทศกาลปีใหม่  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)  หน้าที่  182 ลําดับที่ 2
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โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทาง
จราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)  หน้าที่  183   ลําดับที่  4

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลไชยมงคล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบล
ไชยมงคล เช่น  ค่าปาย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ฯลฯ  ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 144   ลําดับที่ 6

โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรตําบลไชยมงคล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์เรียนรู้สมุนไพรตําบลไชย
มงคล ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  129   ลําดับ
ที่  6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เช่น  ค่า
ปาย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ใน
การอบรม ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  131
   ลําดับที่  12

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรในเทศบาลตําบลไชยมงคล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรในเทศบาลตําบลไชยมงคล  เช่น  ค่าปาย ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวิทยากร  ฯลฯ ปรากฎใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)  หน้าที่ 168   ลําดับที่ 16

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 585,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุไฟฟาและวิทยุ  เช่น สายไฟฟา, ปลั๊ก
ไฟฟา, ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก ผงซักฟอก  
ฯลฯ และน้ําดื่มต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชน 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อดูดน้ํา, ท่อน้ํา, ท่อต่าง ๆ, อุปกรณ์
ประปา, เลื่อย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยางนอกยางใน ผ้า
กรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามันดีเซล  เบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของ
เทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบล
และกิจกรรมอื่นๆ  ที่จําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์  
น้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น จอบ เสียม ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื้อกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนปาย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมของ เทศบาลตําบล 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟาสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคลอาคารต่างๆ  ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลงทะเบียน
ด่วน EMS  ฯลฯ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการการสื่อสาร (Internet) 
งบลงทุน รวม 42,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 15,000 บาท

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)   จํานวน   1   เครื่อง ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562   
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จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction จํานวน 8,000 บาท

จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)   จํานวน  1  เครื่อง   ตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562                                              

จัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

จัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)จํานวน 1 เครื่อง 
ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562   

งานบริหารงานคลัง รวม 3,649,760 บาท
งบบุคลากร รวม 2,816,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,816,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,380,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 7 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง / หัวฝายพัฒนา
รายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 209,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 833,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
จ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการ
ประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
กําหนด ในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณ
สุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการปองกันภัย
และดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้
ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562  12:14:05 หน้า : 12/43



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ที่
ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
    
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
และสัมมนาหลักสูตรต่างของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน
และเพิ่มศักยภาพการทํางานขององค์กร
2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  รวม
แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการจัดทําระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดทําระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)หน้าที่ 166  ลําดับที่12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ  หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยางนอกยางใน ผ้า
กรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามันดีเซล  เบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของ
เทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบล
และกิจกรรมอื่นๆ  ที่จําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,735,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,327,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,327,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,740,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล จํานวน 6
 อัตรา   ดังนี้
(1)  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4 อัตรา
(2)  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 อัตรา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
/ หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 482,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4   อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4   อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
จ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการ
ประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
กําหนด ในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณ
สุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการปองกันภัย
และดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้
ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ 
(นอกจากบริการสาธารณูปโภค ) ดังนี้
(1)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในกิจการ
ของเทศบาล
(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    
เป็นรายจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในราชการของเทศบาล
(3)   ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ      
เป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ค่าขนย้ายสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟาขัดข้อง ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าบริการติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วางระบบแลนหรือวายเล็ตเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ การบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าบริการแบกหาม
สัมภาระ ค่ากําจัดปลวก ค่าซักฟอกทําความสะอาด  และอื่นๆ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างของเทศบาล
ตําบลเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการทํางานของ
องค์กร
2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  รวม
แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการ
จัดการศึกษาของเทศบาลตําบลไชยมงคล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปายโครงการ  ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ฯลฯ  
ตาม 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 132 ข้อที่ 3)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ,แฟมแบบพิมพ์ต่างๆ,
สมุด,ซองต่างๆ ปากกา,ดินสอ,ยางลบ ,กาว,หมึก,ตรายาง,สิ่งพิมพ์,ธงชาติ,
ธงตราสัญลักษณ์,น้ําดื่มฯลฯเพื่อใช้ในการดําเนินงานภายในกิจการของ
เทศบาล
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์,หรือแถบพิมพ์ สําหรับคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึก,แปนกรองแสง,กระดาษต่อเนื่อง,แปนพิมพ์,เมนบอร์ด
เมโมรีชีป,เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ,ซีดีรอม, ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 7,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 7,800 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน  3  เครื่อง ๆ ล่ะ 2,600
 บาท ตั้งไว้  7,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562
 หน้า 16 ข้อ 44
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,989,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,689,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 789,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปายโครงการ  ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ฯลฯ  
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ
. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 132 ข้อที่ 2)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดําเนินงาน
เช่น  ต้นไม้  สีน้ําพลาสติก  พู่กัน  ปายบอกทาง  ฯลฯ 
 -  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ
. 2552  มาตรา 50 (7)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 136 ข้อที่  11)
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โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ปายโครงการ  ค่ายานพาหนะ วัสดุในการจัดกิจกรรม ฯลฯ  
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ
. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 133 ข้อที่ 4)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไชยมงคล

จํานวน 749,100 บาท

1)  ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน    ตั้งไว้     500,000  บาท
สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล   
2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินรายหัว)    ตั้งไว้     170,000  บาท
เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก  
3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  68,000
  บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไชยมงคล  
รายละเอียด  ดังนี้
3.1)  ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้   14,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี 
3.2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้   14,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี
3.3)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้   21,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี 
3.4)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้   30,100  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ
. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ ว 2598  ลงวัน
ที่  3  กรกฎาคม  2562  เรื่องการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษา
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 134 ข้อที่ 6)
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ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง,ไม้กวาด,
,ที่นอน,ผ้าห่ม,มุ้ง ฯลฯ สําหรับใช้ภายในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 850,000 บาท

(1)  จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ในพื้นที่ จํานวน 2 แห่ง   
(2)  จัดซื้ออาหารเสริม(นม)        
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  135  ข้อที่  8  )

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ก๊อกน้ํา  ท่อประปา  
เลื่อย  คีมตัดเหล็ก  ค้อน  ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ  เช่น  จอบ เสียม  
สายยางราดน้ํา  ปุย กรรไกรตัดกิ่ง   ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา แบบบันทึกพัฒนาการ ฯลฯ  
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,300,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ในพื้นที่   ตั้งไว้
รวม  130,000  บาท  
1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)  
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป.6  คนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน
1.2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่       
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป.6  คนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน 
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (10)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ
. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ ว 2598  ลงวัน
ที่  3  กรกฎาคม  2562  เรื่องการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษา
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 137 ข้อที่ 15,16)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,869,520 บาท

งบบุคลากร รวม 2,765,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,765,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,437,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม  / หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,124,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 10 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 10 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,584,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 314,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 154,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
จ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการ
ประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.)   อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
เงินตอบแทนอื่นๆหรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
กําหนดในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณ
สุข (พ.ต.ส.)
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2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการปองกันภัย
และดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
3. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ
.ศ.2557 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่
ตั้งประมาณการไว้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ที่
ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญที่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
 
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าเล่มปกหนังสือ ฯลฯ
1.3 ค่าจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ
1.4 ค่าจ้างเหมาแรงงานในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล      1.5 ค่าจ้าง
เหมาเก็บค่าขยะของเทศบาล
1.6 ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสารเทศบาล 
1.7 ค่าจ้างในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
1.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างของเทศบาล
ตําบลเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการทํางานของ
องค์กร
2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  รวม
แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อใช้ในการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนประชากรสุนัขและแมว ทั้ง
ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 17
-รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
  มกราคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 12)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด ดินสอ หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก ผงซัก
ฟอก ฯลฯ และน้ําดื่มต่างๆ เพื่อบริการประชาชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่ ยางนอกยางใน ผ้า
กรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามันดีเซล  เบนซิน น้ํามัน
เครื่องฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของเทศบาล
ตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบลและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่จําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่นจัดซื้อ   ค่าวัสดุ อุปกรณ์
น้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื้อกระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนปาย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมของ เทศบาลตําบล

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า 
ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ชุดกันฝนในงานจัดเก็บขยะเครื่องแบบ EMS
รวมทั้ง ชุดและอุปกรณ์ปองกันสารเคมีในงานควบคุมโรค 
รวมทั้งงาน บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์หมึกเครื่องพิมพ์ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

ค่าจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํา
กว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้ายตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 120,000 บาท

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข โดยจัดให้ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 20,000.-บาท จํานวน 6 หมู่บ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152
 ลําดับที่ 4)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 12,800,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,195,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,195,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,489,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง
/หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 597,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน  5  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 869,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
จ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการ
ประเมินผลงานต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
กําหนด ในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณ
สุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการปองกันภัย
และดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการ
ศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้
ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง  หรือกรรมการ
อื่นที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ที่
ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ของพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการที่ได้รับอนุญาต หรือมีคําสั่งให้เข้ารับ
การอบรมตามหลักสูตรต่าง ที่มีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน  ได้ทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
1.2 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ของพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงาน
จ้าง เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการที่ได้รับอนุญาต หรือมีคําสั่งให้เข้ารับ
การอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่มีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ได้ทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
1.3 จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
จ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามาดําเนิน
การสําหรับงานสํารวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างรับรองการคํานวณ
โครงสร้างงานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และเทคนิค
ต่างๆที่เอกชนมีความชํานาญมากกว่า และงานจ้างเหมาบริการอื่นๆ
1.4ค่าจ้างเหมาล้าง อัด ขยายภาพถ่าย อัดภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ
1.5ค่าติดตั้งไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟาเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับปรุงระบบไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟาและอุปกรณ์
1.6 ค่าติดตั้งประปา
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์
1.7  ค่าติดตั้งโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง
โทรศัพท์ ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง และเครื่องโทรศัพท์ภายใน
1.8  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
1.9  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างของเทศบาล
ตําบลเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการทํางานของ
องค์กร
2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  รวม
แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ        หมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่นฟิวส์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ค่า
แบตเตอรี่ เครื่องชาร์ตไฟฟา สายไฟฟาและอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นท่อต่างๆ ปูนซิเมนต์และอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยางนอกยางใน ผ้า
กรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามันดีเซล  เบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของ
เทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบล
และกิจกรรมอื่นๆ  ที่จําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์  
น้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 936,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 936,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรั้ว อาคารสํานักงาน เทศบาลตําบลไชยมงคล จํานวน 900,000 บาท

ค่าก่อสร้างรั้ว อาคารสํานักงาน เทศบาลตําบลไชยมงคล
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ลําดับที่ 93

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.110 ลว 5
 มีนาคม 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,800,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยายเขตระบบน้ําประปาภูมิภาค เขต2 อําเภอโชคชัย จํานวน 8,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  ขยายเขตระบบน้ําประปาใน
เขตพื้นที่ตําบลไชยมงคล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า98 ลําดับที่ 39 )

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลไชยมงคล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลไชยมงคล 
เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ของรางวัล เงินรางวัลนักกีฬา ฯลฯ
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (14)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ
. 2552  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 160 ข้อที่ 5)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี / กิจกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ

จํานวน 25,000 บาท

ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ
เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันพ่อวันแม่วันปิยะมหาราช กิจกรรม
บําเพ็ญพระราชกุศพ ฯลฯ เช่น  ปายไวนิ้ว ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ  
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (11)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ
. 2552  มาตรา 50 (8)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 161 ข้อที่ 10)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
และงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา งานปีใหม่ 
งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ฯลฯ เช่น  ปายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็นตามโครงการ ฯลฯ
ตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (11)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ
. 2552  มาตรา 50 (8)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 161 ข้อที่ 9)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,741,400 บาท

งบกลาง รวม 9,741,400 บาท
งบกลาง รวม 9,741,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 156,924 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พรบ ประกันสังคม พ.ศ
.2553

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,504,000 บาท

เบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ  จํานวน  828  คน  แยกเป็น
อายุ  60-69  ปี  จํานวน 495 คนๆละ  600.-บาท  จํานวน  12  เดือน
อายุ  70-79  ปี  จํานวน 230 คนๆละ  700.-บาท  จํานวน  12  เดือน
อายุ  80-89  ปี  จํานวน 95 คนๆละ  800.-บาท  จํานวน  12  เดือน
อายุ  90  ปีขึ้นไป  จํานวน 8 คนๆละ  1,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,728,000 บาท

เบี้ยยังชีพสําหรับผู้
พิการ  จํานวน  180  คนๆ ละ  800.-บาท  จํานวน  12  เดือน  ตาม ระเบีย
บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์  จํานวน  2  คน ๆละ 500.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

สํารองจ่าย จํานวน 249,796 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เช่น  สาธารณภัย  ประสบอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย ฯลฯ
 ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่  6  มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาต เทศบาล
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 643,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 , หนังสือ มท
.0808.5/ว30 ลว 12 ก.ค.2560
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