
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลไชยมงคล

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,225,640 บาท

งบบุคลากร รวม 7,676,040 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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  6,000.-บาท  จํานวน 12
เดือน  เป็นเงิน  72,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี   จํานวน 2
 อัตรา ๆ เดือนละ4,500.-บาท จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน 108,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  180,000.-บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  6,000.-บาทจํานวน 12
เดือน  เป็นเงิน  72,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา ๆ เดือนละ4,500.-บาท   จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน 108,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  180,000.-บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ
10,080.-บาท  จํานวน  12  เดือน รวมเป็นเงิน 120,960
.-บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ  7,200.-บาท  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน
86,400.-บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับประธานสภาเทศบาล
ตําบลในอัตราๆ เดือนละ15,840.-บาท
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  190,080.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับรองประธานสภาเทศบาล
ตําบล   ในอัตรา ๆ เดือนละ12,960.-บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  155,520.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล จํานวน  10  อัตราๆ เดือนละ10,080.-บาท  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,209,600.-บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,827,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,755,580 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล
สามัญ,ค่าตอบแทนรายเดือน
- เงินเพิ่มสําหรับปรับวุฒิที่ ก.พ.    หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง   
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายตําแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล/รองปลัด/หัว
หน้าสํานักปลัด/หัวหน้าฝายอํานวยการ
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 212,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 499,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,020,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับพนักงาน
เทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบ
แทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการประเมินผลงาน
ต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และอื่นๆเงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการ
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ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของ
ครูการศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง  หรือ
กรรมการอื่นที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
ไชยมงคล
1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ และปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูล
ของ เทศบาลตําบล
1.4 ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสาร ปฏิทินเทศบาล
ตําบล       1.5 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจความพึงพอใจผู้
รับบริการ เทศบาลตําบล
1.6 ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน 
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

3.1 ค่ารับรอง              
เพื่อจ่ายเป็น ค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้ที่มาศึกษาดู
งาน  การต้อนรับคณะตรวจราชการ  นิเทศงานประชุมคณะ
กรรมการฯ ของเทศบาลตําบลไชยมงคล และอื่นๆ    
3.2 ค่าเลี้ยงรับรอง      
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฏหมาย รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในการ
ปฏิบัติราชการ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างของเทศบาลตําบลเพื่อ
พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการทํางานของ
องค์กร
2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่
ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  รวมแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยมงคล    ตามที่กฎหมาย
กําหนด    ตาม พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
เกษตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)หน้าที่  141   ลําดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจํา
เทศบาลตําบลไชยมงคล อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําเทศบาลตําบลไชย
มงคล อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา    เช่น  ค่าป้าย ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ฯลฯ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1)  หน้าที่ 2   ลําดับที่  2

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและลด
อุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่    เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  182   ลําดับที่ 2
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โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและลด
อุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์    เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  183   ลําดับที่  4

โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรตําบลไชยมงคล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์เรียนรู้สมุนไพร
ตําบลไชยมงคล   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)  หน้าที่  129   ลําดับที่  6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  131   ลําดับที่  12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ   หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊ก
ไฟฟ้า, ไมโครโฟน ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ด
กระจก ผงซักฟอก ฯลฯ และน้ําดื่มต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชน
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อดูดน้ํา, ท่อน้ํา, ท่อต่าง ๆ
, อุปกรณ์ประปา, เลื่อย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยาง
นอกยางใน ผ้ากรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามัน
ดีเซล  เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
ตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วน
ราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอื่นๆ  ที่
จําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซื้อค่า
วัสดุ อุปกรณ์ น้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น จอบ เสียม ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื้อกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรม
ของ เทศบาลตําบล 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าสายส่งน้ําดับเพลิง,ข้อต่อ,ถังดับเพลิง,ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคลอาคาร
ต่างๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลไชยมงคล 
จํานวน 2 เลขหมาย

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลง
ทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการการสื่อสาร (Internet) 
งบลงทุน รวม 2,529,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,529,600 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
-แบบบรรทุกน้ํา

จํานวน 2,500,000 บาท

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์
- แบบบรรทุกน้ํา
(ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563

จัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาว
ดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่องตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563

งานบริหารงานคลัง รวม 3,795,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,932,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,932,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,485,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 7 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง / หัว
ฝายพัฒนารายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 216,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็น   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 833,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
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พิเศษ เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับพนักงาน
เทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบ
แทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการประเมินผลงาน
ต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และอื่นๆเงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการ
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของ
ครูการศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ      
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างของเทศบาลตําบลเพื่อ
พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการทํางานของ
องค์กร
2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่
ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  รวมแก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า166 ลําดับที่ 13

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ 

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

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ   หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยาง
นอกยางใน ผ้ากรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามัน
ดีเซล  เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
ตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วน
ราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอื่นๆ  ที่
จําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื้อกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรม
ของ เทศบาลตําบล 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลง
ทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 29,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์บานเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์บานเลื่อน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดํา  (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่องตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพ
 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 31/7/2563  11:56:47 หน้า : 14/40



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,997,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,562,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,562,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,974,960 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 488,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4   อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4   อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับพนักงาน
เทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบ
แทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการประเมินผลงาน
ต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และอื่นๆเงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการ
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของ
ครูการศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ( นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค ) ดังนี้
(1)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในกิจการของเทศบาล
 (2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเป็นรายจ่ายค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในราชการของ
เทศบาล
(3)  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล การบริการรับ
ใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าบริการแบกหามสัมภาระ ค่ากําจัด
ปลวก ค่าซักฟอกทํา  ความสะอาด   และอื่นๆ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานจ้าง  ที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลไชยมงคล เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ,แฟ้มแบบ
พิมพ์ต่างๆ,สมุด,ซองต่างๆ ปากกา,ดินสอ,ยางลบ ,กาว,หมึก,ตรา
ยาง,สิ่งพิมพ์,ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์,น้ําดื่มฯลฯเพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานภายในกิจการของเทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล,หัวพิมพ์,หรือแถบพิมพ์ สําหรับ
คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึก,แป้นกรองแสง,กระดาษต่อเนื่อง,แป้นพิมพ์,เมนบอร์ด
เมโมรีชีป,เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ,ซีดีรอม, ฯลฯ  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,701,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,461,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 676,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไชยมงคล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้
(1)  โครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
เทศบาลตําบลไชยมงคล   เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  วัสดุ
ต่างๆ ฯลฯ
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  132  ข้อ
ที่ 2  )
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดําเนินงาน
เช่น  ต้นไม้  สีน้ําพลาสติก  พู่กัน  ป้ายบอกทาง  ฯลฯ  
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  136
   ลําดับที่  11 )

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ป้ายโครงการ  ค่ายานพาหนะ วัสดุในการจัด
กิจกรรม ฯลฯ  
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 133  ลําดับ
ที่  4 )
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล

จํานวน 631,200 บาท

    1) ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน จํานวน450,000 บาท
สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล   
    2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินราย
หัว)    จํานวน     136,000  บาท เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเด็ก  
    3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  45,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลไชยมงคล  
รายละเอียด  ดังนี้
3.1)  ค่าหนังสือเรียน  จํานวน   8,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี 
3.2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน   8,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี
3.3)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน   12,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี 
3.4)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน   17,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ (9)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  134
  ลําดับที่  6 )
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ค่าวัสดุ รวม 785,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง,ไม้กวาด,
,ที่นอน,ผ้าห่ม,มุ้ง ฯลฯ สําหรับใช้ภายในกิจการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 750,000 บาท

(1)  จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ในพื้นที่ จํานวน 2 แห่ง   
(2)  จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไชยมงคล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 135 ข้อ
ที่  8  )

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ก๊อกน้ํา  ท่อประปา  
เลื่อย  คีมตัดเหลูก  ค้อน  ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ  เช่น  จอบ เสียม  
สายยางราดน้ํา  ปุย กรรไกรจตัดกิ่ง   ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา แบบบันทึก
พัฒนาการ ฯลฯ  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,240,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ใน
พื้นที่  จํานวน  1,240,000  บาท 
1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบ
สินวิทยา)เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป
.6  คนละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน
1.2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองพลวง
ใหญ่  เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาล – ป.6
  คนละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน 
 อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (10)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  137  ลําดับ
ที่ 15,16 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,435,340 บาท

งบบุคลากร รวม 2,851,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,851,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,521,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  4 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ เงินประจําตําแหน่งให้แก่
- ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)
- หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,131,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 137,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,464,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 303,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบ
แทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการประเมินผลงาน
ต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.)   อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และอื่นๆเงินตอบแทนอื่นๆหรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนดในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
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2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการ
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของ
ครูการศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
3. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ.2557 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่ง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 88,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ 
ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,400 บาท

    เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้
บริหาร พนักงานเทศบาลสามัญลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ   
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปก หรือเข้าเล่มปกหนังสือ ฯลฯ
1.3 ค่าจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ
1.4 ค่าจ้างเหมาแรงงานในการเก็บขนขยะมูลฝอยของ
เทศบาล      1.5 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าขยะของเทศบาล
1.6 ค่าจ้างเหมาในการจัดทําวารสารเทศบาล 
1.7 ค่าจ้างในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
1.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง
ของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานขององค์กร
2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่
ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  รวมแก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด, เพื่อใช้ในการ
สํารวจ และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามจํานวนประชากรสุนัขและ
แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 17
-รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
. 2564
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156ลําดับ
ที่ 12)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์รถ
จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ดินสอ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
หมึกโรเนียวรวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก 

ผงซักฟอก ฯลฯ และน้ําดื่มต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชน
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  
ยางนอกยางใน ผ้ากรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามันดีเซล  
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัด
หญ้า 
รถบรรทุกน้ําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วนราชการอื่น 
ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
บริหารราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซื้อค่า
วัสดุ 
อุปกรณ์ น้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื้อกระดาษ
โปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียนป้าย และแผ่นซีดีฯลฯ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม   ตามนโยบายของรัฐบาลและกิจกรรม
ของ เทศบาลตําบล

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุเครื่องแต่งการกายต่างๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า 
ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ชุดกันฝนในงานจัดเก็บขยะ เครื่องแบบ EMS 
รวมทั้ง ชุดและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีในงานควบคุมโรค รวมทั้ง
งาน 
บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลง
ทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ    

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
โดยจัดให้ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 20,000.-บาท จํานวน 6 หมู่
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(ปรกกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152ลําดับ
ที่ 4) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,395,120 บาท

งบบุคลากร รวม 2,346,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,346,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,633,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง
/หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 604,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน  5  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 749,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 349,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น    ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสําหรับ
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ตลอดจนค่าตอบ
แทน คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการประเมินผลงาน
ต่างๆ  อาสาสมัคร(อส.) อปพร. และอื่น ๆ ค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และอื่นๆเงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะ ดังนี้
2.1  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2  ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.4  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
2.6  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการ
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
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2.8  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันภัยและดับเพลิง
2.9  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของ
ครูการศึกษา (พ.ค.ศ.)
2.11  เงินวิทยฐานะ
2.12  เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
2.13  เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง  หรือ
กรรมการอื่นที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันหยุด
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิก 

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
1.1 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ของพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการที่ได้รับ
อนุญาต หรือมีคําสั่งให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ที่มีสิทธิ
เบิกค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน  ได้ทั้งภายในประเทศและภาย
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นอกประเทศ
1.2 ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียน ของพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการที่ได้รับ
อนุญาต หรือมีคําสั่งให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่มี
สิทธิเบิกค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ได้ทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ
1.3 จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนหรือนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดามาดําเนินการสําหรับงานสํารวจ ออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างรับรองการคํานวณโครงสร้างงานพัฒนา
บุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และเทคนิคต่างๆที่
เอกชนมีความชํานาญมากกว่า และงานจ้างเหมาบริการอื่นๆ
1.4ค่าจ้างเหมาล้าง อัด ขยายภาพถ่าย อัดภาพกิจกรรมการปฏิบัติ
งานต่างๆ
1.5ค่าติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม
เติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า การบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
1.6 ค่าติดตั้งประปา
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปา
เพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
1.7  ค่าติดตั้งโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้
สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง และเครื่อง
โทรศัพท์ภายใน
1.8  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
1.9  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่าง
ของเทศบาลตําบลเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานขององค์กร
2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเช่าที่
พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ที่
ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  รวมแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  ดินสอ หมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว รวมทั้งวัสดุสํานักงานอื่น ๆ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ หลอดไฟ ถ่าน
ไฟฉาย ค่าแบตเตอรี่ เครื่องชาร์ตไฟฟ้า สายไฟฟ้าและอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นท่อต่างๆ ปูนซิเมนต์และ
อื่นๆ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่  ยาง
นอกยางใน ผ้ากรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ํามัน
ดีเซล  เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่อง
ตัดหญ้า รถบรรทุกน้ําของเทศบาลตําบลไชยมงคลและส่วน
ราชการอื่น ที่ช่วยราชการของเทศบาลตําบลและกิจกรรมอื่นๆ  ที่
จําเป็นในการบริหารราชการ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นจัดซื้อค่า
วัสดุ อุปกรณ์  น้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงและอื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จัดซื้อแผ่นดิสก์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  หรือซอฟต์แวร์  หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าไปรษณีย์,ค่าลง
ทะเบียนด่วน EMS  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําในเขตพื้นที่ตําบลไชยมงคล จํานวน 100,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําในเขตพื้นที่ตําบลไชยมงคล       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

โครงการขยายเขตระบบน้ําประปาภูมิภาค เขต2 อําเภอโชคชัย จํานวน 200,000 บาท

โครงการขยายเขตระบบน้ําประปาภูมิภาค เขต2 อําเภอโชคชัย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,200,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้าน ไชยมงคล – 
บ้านหนองพลวงใหญ่

จํานวน 5,000,000 บาท

โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านไชย
มงคล- บ้านหนองพลวงใหญ่  เสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต โดยมี
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  0.00-
1.30  เมตร  ยาว  3,727  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  29,167.20  ตารางเมตร พร้อมประชาสัมพันธ์
โครงการระหว่างและแล้วเสร็จ  จํานวน  1  ชุด (รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลตําบลไชยมงคลกําหนด) ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ลําดับที่  102

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 200,000 บาท

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่  5
  มีนาคม  2561 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลไชยมงคล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
ไชยมงคล เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ของรางวัล เงินรางวัล
นักกีฬา ฯลฯ
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  มาตรา  16  ข้อ  (14)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (7)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  160  ลําดับ
ที่   5 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี / กิจกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับสถาบันพระ
มหากษัตริย์และงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  วันพ่อ วันแม่ วัน
ปิยะมหาราช กิจกรรมบําเพ็ญพระราชกุศพ ฯลฯ เช่น  ป้ายไว
นิ้ว  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ  
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (11)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (8)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  161  ข้อ
ที่  10 )
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นวันสําคัญทาพระพุทธ
ศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ วันวิสาขบูชา  วัน
มาฆบูชา งานปีใหม่ งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ฯลฯ เช่น  ป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นตามโครงการ ฯลฯ
อาศัยอํานาจตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกรกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  มาตรา  16  ข้อ  (11)  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (8)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  161  ลําดับ
ที่  9 )

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,520,300 บาท

งบกลาง รวม 11,520,300 บาท
งบกลาง รวม 11,520,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 157,758 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พรบ ประกัน
สังคม พ.ศ.2553

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,746,000 บาท

เบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ  จํานวน  997  คน  แยกเป็น
อายุ  60-69  ปี  จํานวน 655 คนๆละ  600.-บาท  จํานวน  12
  เดือน
อายุ  70-79  ปี  จํานวน 235 คนๆละ  700.-บาท  จํานวน  12
  เดือน
อายุ  80-89  ปี  จํานวน 95 คนๆละ  800.-บาท  จํานวน  12
  เดือน
อายุ  90  ปีขึ้นไป  จํานวน 12 คนๆละ  1,000
.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,776,000 บาท

เบี้ยยังชีพสําหรับผู้
พิการ  จํานวน  185  คนๆ ละ  800.-บาท  จํานวน  12  เดือน  
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์  จํานวน  2  คน ๆละ 500
.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548
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สํารองจ่าย จํานวน 176,462 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน  เช่น  สาธารณภัย  ประสบ
อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย ฯลฯ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 633,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 , หนังสือ มท.0808.5/ว30 ลว 12 ก.ค.2560

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 371,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
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