
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

อําเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 203,950,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 33,500,959 บาท
งบกลาง รวม 33,500,959 บาท

งบกลาง รวม 33,500,959 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 832,100 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าประกันสังคมให้แก่สํานักงานประกัน
สังคม ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม พ.ศ.2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กําหนดอัตราเงิน
สมทบเปนร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 1
 กันยายน 2564 เปนต้นไป
      เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุดที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ท.ท. และ ก.อบ
ต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

      - พนักงานจ้างตามภารกิจ  (จํานวน 31 อัตรา)
      จํานวน 3 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 605 ต่อคน)
      จํานวน 2 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 624 ต่อคน)
      จํานวน 1 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 626 ต่อคน)
      จํานวน 2 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 705 ต่อคน)
      จํานวน 1 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 706 ต่อคน)
      จํานวน 1 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 744 ต่อคน)
      จํานวน 1 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 747 ต่อคน)
      จํานวน 20 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 750 ต่อคน)
         รวมเปนเงิน 267,552.- บาท

      - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 80 อัตรา (ประกันสังคมเดือน
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ละ 500 ต่อคน)   
         รวมเปนเงิน  480,000.- บาท
         รวมจํานวนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป 111 อัตรา รวมเปนเงิน 747,552 .- บาท
      และสําหรับจ่ายให้แก่สํานักงานประกันสังคม ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว 1199
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
สรรให้ในส่วนของลูกจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและครูผู้สนับ
สนุนการสอน) ร้อยละ 5 และ อปท. ต้องสมทบ 

      - พนักงานจ้างตามภารกิจ (จํานวน 8 อัตรา)
         จํานวน 1 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 605 ต่อคน )
         จํานวน 1 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 662 ต่อคน) 
         จํานวน 5 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 705 ต่อคน)  
         จํานวน 1 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 748 ต่อคน)    
            รวมเปนเงิน 66,480.- บาท
         และในส่วนของลูกจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป นักการ
ภารโรง) ร้อยละ 5 และ อปท. ต้องสมทบ ร้อยละ 5

         - พนักงานจ้างทั่วไป
         จํานวน 3 อัตรา (ประกันสังคมเดือนละ 500 ต่อคน)  เปน
เงิน 18,000  บาท 
         รวมจํานวนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป 11 อัตรา รวมเปนทั้งสิ้น 84,480.- บาท
         รวม  2  รายการ เปนเงิน  832,032  บาท จึงตั้งงบ
ประมาณไว้ไว้  832,100.- บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 40,000 บาท
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      เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเปนรายปีใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี ตั้งแต่วัน
ที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ตามหนังสื่อสํานักงาน
ประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว.5344 ลงวัน
ที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่  24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน จึงตั้งงบประมาณไว้  40,000 บาท

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จํานวน 4,100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือกิจการเฉพาะการประปาของ
เทศบาล  จึงตั้งงบประมาณไว้ 4,100,000 บาท 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,736,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จํานวน 2,268 คน เปนเวลา 12 เดือน
จํานวน 17,736,000 บาท 
      เปนไปตามหนังสือภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ
. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2546 กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 1810.6/ว.1234 ลงวัน
ที่ 23  มิถุนายน 2560  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว.0541 ลงวันที่ 30
 มกราคม  2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว05546 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
  จึงตั้งงบประมาณไว้  17,736,000 บาท
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 104 ลําดับที่ 9
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,615,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเขต
เทศบาล จํานวน 493 คน เปนเวลา 12 เดือน
จึงตั้งงบประมาณไว้  4,615,200 บาท 
      เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 104 ลําดับที่ 10

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
เทศบาล  จํานวน 10 คน เปนเวลา 12 เดือน จึงตั้งงบประมาณ
ไว้  60,000 บาท
      เปนไปตามหนังสือภารกิจถ่ายโอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ
. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198
  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 104  ลําดับที่  8

เงินสํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่ากรณีจําเปนตามความเหมาะสม 
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19  และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  จึงตั้งงบประมาณไว้  1,000,000  บาท  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 210,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร  ดังนี้.-
         2.1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการจราจร
          2.1.1 จัดซื้อหลอดสัญญาณไฟจราจร และไฟสัญญาณ
จราจร ชนิดหลอด LED   เปนเงิน 20,000 บาท   
       - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดสัญญาณไฟ
จราจรภายในเขตเทศบาลฯ  เปนหลอดกันสะเทือน  ขนาด  40-
60 W,  ไฮโดรเยน 12 V และไฟสัญญาณจราจร ชนิดหลอด LED
            เปนไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 220 ลําดับที่ 46
            2.1.2 จัดซื้อสีและอุปกรณ์สําหรับทาขอบถนน     เปน
เงิน 100,000  บาท   
      - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสีและอุปกรณ์สําหรับทา
ขอบถนนสายต่าง ๆ
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 220 ลําดับที่ 47
            2.1.3 จัดซื้อกรวยจราจรสีส้มพร้อมแถบ
สติ๊กเกอร์     เปนเงิน  20,000  บาท   
       - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกรวยจราจรสีส้มพร้อม
แถบสติ๊กเกอร์  จํานวน  20  อัน                 
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 220 ลําดับที่ 48
            2.1.4 จัดซื้อแผงกั้นจราจร     เปนเงิน  50,000
  บาท   
       - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผงกั้นจราจร  ขนาด 1
 เมตร  จํานวน  25  แผง                 
      ทั้งหมดตั้งจ่ายจากเงินรายรับจริง ปี 2565 ประเภทค่าปรับผู้
ทําผิดกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้งจํานวน เปนเงิน 50,000
 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ปกติของเทศบาล จํานวน 160,000
  บาท และจ่ายได้เฉพาะกิจการที่เปนประโยชน์โดยตรงต่อ
ประชาชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว. 3892  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  จึงตั้งงบประมาณ
ไว้  210,000  บาท
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 173,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้
แก่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่
เปนผู้กําหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะ
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดัง
กล่าว  ทั้งนี้ไม่เกิน  750,000 บาท  งบประมาณรายรับ
จริง  ประจําปี  2563  จํานวน  215,918,631.14  บาท หักด้วย
เงินอุดหนุน  112,366,862.37  บาท  คงเหลือยอดเงินที่นํามา
คํานวณ จํานวนเงิน 103,551,768.77  ร้อยละ 1/6  คํานวณได้
ดังนี้  (1/6 X 1/100 = 0.00167) คูณด้วย 0.00167 เท่า
กับ 172,931.45 บาท จึงตั้งงบประมาณไว้  173,000.- บาท 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 547,600 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบํานาญส่วน
ท้องถิ่น ที่มิใช่ตําแหน่งครู จํานวน 22 คน จ่ายเดือน
ละ 45,631.86 x 12 เท่ากับ 547,582.32 บาท  จึงตั้ง
ไว้ 547,600 บาท
      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงิน ชคบ. สําหรับข้า
ราชการบํานาญส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่ตําแหน่งครู กรณีถึงแก่ความ
ตาย  จึงตั้งไว้ 547,600 บาท       
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เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 60,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ
ครู พนักงานครูพนักงานจ้าง และข้าราชการ
บํานาญ (ครู) พนักงานบํานาญ(ครู) ถึงแก่ความตาย (3 เท่าของ
เงินเดือนเต็มเดือน) ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เปนเงิน  30,000 บาท 
      - เพื่อจ่ายเปนค่าเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลตาย
ในระหว่างรับราชการ, เงินค่าทําศพลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามระเบียบฯ เปนเงิน 30,000
 บาท รวมเปนเงิน 60,000 บาท

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 438,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา จํานวน 3
 ราย จํานวน 12 เดือน ดังต่อไปนี้
      1. นายประหยัด  ไชยนอก  เดือนละ 9,830 บาท   
      2. นายทวาย  บัวอําไพ  เดือนละ 9,540 บาท 
      3. นายแหล่ ไพราม เดือนละ 17,070 บาท  รวมเปน
เงิน 437,280 บาท  
      จึงตั้งไว้  438,000 บาท  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 3,139,059 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3  ของรายได้ในปีงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณี
จ่ายจากรายได้ของเทศบาลหรือเมืองพัทยา ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (ทั่วไปและเฉพาะ
กิจ)  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2550
      - พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      - กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี สมทบเข้าเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว
 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
      - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
      ประมาณการรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565
 เท่ากับ203,950,000บาท หักด้วยรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ (ไม่
มี) เงินที่มีผู้อุทิศให้  5,000 บาท  เงินอุดหนุน 99,309,700
 บาท รวมยอดหัก 99,314,700บาท คงเหลือเงินที่จะนํามา
คํานวณร้อยละ 3 เปนจํานวนเงิน  104,635,300 บาท  จึงตั้ง
ไว้  3,139,059  บาท   
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  เปน
ไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามหนังสือ ที่ มท
 0891.4/ว 2502ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือ
จังหวัด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว6202 ลงวันที่ 23
 สิงหาคม 2560  จึงตั้งงบประมาณไว้  200,000 บาท  
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 109 ลําดับที่ 15

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 350,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561  ลงวัน
ที่ 13 กันยายน 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่ง
เสริมการจัดบริการสาธารณสุขโดยเน้นเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรคและการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนต่อ
สุขภาพและการดํารงชีวิตและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
งบประมาณเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้าน
บาท  จึงตั้งงบประมาณไว้  350,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 21,709,880 บาท

งบบุคลากร รวม 16,907,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,208,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,430,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ45,000 บาท 12 เดือน เปนเงิน 540,000 บาท และจ่ายเปน
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี รวม 3 อัตรา อัตราเดือน
ละ 24,720 บาท 12 เดือน เปนเงิน 889,920 บาท รวมเปน
เงิน 1,429,920 บาท จึงตั้งไว้ 1,430,000  บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เปนเงิน 108,000
 บาท  และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท 3 อัตรา 12
 เดือน เปนเงิน 243,000 บาท รวมเปนเงิน 351,000 บาท  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 9,000 บาท 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท 3 อัตรา 12 เดือน เปน
เงิน 243,000 บาท รวมเปนเงิน 351,000 บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 513,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 2
 อัตรา เดือนละ 15,750 บาท 12 เดือน เปนเงิน 378,000
 บาท และของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 อัตรา เดือนละ 11,250
 บาท  12 เดือน เปนเงิน 135,000 บาท รวมเปนเงิน 513,000
 บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 3,563,700 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล 16 อัตรา เดือนละ 15,750 บาท/คน 12 เดือน เปน
เงิน 3,024,000 บาท ของประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 24,720 บาท 12 เดือน เปนเงิน 296,640 บาท และรอง
ประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 20,250 บาท 12 เดือน 243,000 บาท รวมเปน
เงิน 3,563,640 บาท จึงตั้งไว้ 3,563,700 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี                  รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรีที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,699,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 8,818,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนของ สํานักปลัดเทศบาล 13 อัตรา จํานวนเงินที่ตั้ง
ไว้ 6,028,700 บาท
     เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนของกองการเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา จํานวนเงินที่ตั้ง
ไว้ 2,789,500 บาท รวมเปนเงิน 8,818,200 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 328,680 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลและ
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวนเงินที่ตั้ง
ไว้ 261,480 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้
อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ จํานวนเงินที่ตั้งไว้ 67,200 บาทรวม
เปนเงิน 328,680 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 411,600 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จํานวน
เงินที่ตั้งไว้ 308,400 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จํานวนเงินที่ตั้งไว้ 103,200
 บาท รวมเปนเงิน 411,600 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 311,100 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
จ้าง  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 769,600 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักปลัดเทศบาล รวม
จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราวพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  5  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 4,802,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 359,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินผล
งานสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ เฉพาะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเทศบาลตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาและสําหรับจ่าย
เปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษให้แก่ พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลเมืองบัวใหญ่
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแก่     พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลและกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายของเทศบาล ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานใน
ศูนย์และนอกศูนย์ หรืองานเร่งด่วนเปนกรณีพิเศษเปนครั้งคราว
จํานวนเงินที่ตั้งไว้ 30,000 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาลกองการเจ้าหน้าที่ จํานวนเงินที่ตั้งไว้ 30,000
 บาท รวมเปนเงิน 60,000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลตามสิทธิ สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงินที่ตั้งไว้ 144,000
 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลตามสิทธิ กองการเจ้าหน้าที่ จํานวนเงินที่ตั้งไว้ 48,000
 บาท รวมเปนเงิน 192,000 บาท
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
      หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 85,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน ลูกจ้าง
ประจําตามสิทธิ สํานักปลัดเทศบาล ตามสิทธิ จํานวนเงินที่ตั้ง
ไว้ 60,000  บาท
      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานกองการเจ้า
หน้าที่ ตามสิทธิ จํานวนเงินที่ตั้งไว้ 25,000 บาท รวมเปน
เงิน  85,000 บาท
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 2,103,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 918,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่าย ดังนี้
      - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างป้าย
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน  จ้างทําสิ่งของต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆ ทางวิชาการ ค่า
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เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรืออื่น ๆ จํานวนเงิน
ที่ตั้ง 100,000 บาท  
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175
  ลําดับที่ 21
      - ค่าจ้างเหมาบริการของสํานักปลัดเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอก จ้างทําสิ่งของต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆ ทาง
วิชาการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และสําหรับจ่ายเปน
ค่าใช้จ่าย จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
         1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน จํานวน 3 คน เปนเงิน 288,000 บาท
         2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เปนพนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 1 คน เปนเงิน 96,000 บาท
         3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เปนพนักงานดูแล
ปฏิบัติหน้าที่เปิด – ปิดอาคารสํานักงานเทศบาล  จํานวน 1
 คน เปนเงิน 96,000 บาท
         4.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทําความสะอาด
รอบบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 1 คน เปน
เงิน 96,000 บาท
         5.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้าน
งานบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 คน เปนเงิน 96,000 บาท
 
      - ค่าจ้างเหมาบริการของกองการเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอก จ้างทําสิ่งของต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆ ทาง
วิชาการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และสําหรับจ่ายเปน
ค่าใช้จ่าย จํานวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
         1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านงาน
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จํานวน 1 คน เปนเงิน 96,000 บาท 
      - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างป้าย
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนจ้างทําสิ่งของต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆ ทางวิชาการ ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ หรืออื่น ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ จํานวนเงินที่ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท  รวมเปนเงิน 918,000 บาท
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      เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 173
 ลําดับที่ 20

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่าย โดยทุกรายการถัวจ่ายกันได้ตามรายการดัง
ต่อไปนี้
      (1)  ค่ารับรอง  2  ลักษณะ     รวมเปนเงิน  90,000  บาท
         (1.1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล   เปนเงิน  60,000  บาท
         เพื่อจ่ายเปนค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเปนต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่
ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
         ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ถิ่น พ.ศ.2562 
         (1.2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน 30,000 บาท
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         เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นโดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวม
อยู่ในข้อ (1.1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จํานวนเงินที่ตั้งไว้ 30,000
  บาท 
      (2)  และเปนค่าใช้จ่าย  ดังนี้
         1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน , ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทาง
ศาสนา       จํานวน 30,000  บาท
         เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานอื่น ๆ  ที่จําเปนของ
เทศบาล  เช่น  ดอกไม้  ธูป  เทียน  เครื่องไทยธรรม  ค่า
รับรอง  น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าของ
ขวัญ  ของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าพลุ  ค่า
ตะไล  ไฟพะเนียง  ค่าซื้อไฟประดับ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จํา
เปน ฯลฯ
         เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
         หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
         เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  หน้า 170 ลําดับที่ 11

         2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 12  สิงหาคม       จํานวน  100,000  บาท
         เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน 12 สิงหา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เช่น ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าดอกไม้ ธูปเทียน เครื่
องไทยธรรม ค่ารับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าพลุค่าตะไล  ไฟพะเนียงค่าจัดซื้อชุดไฟ
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ประดับตัวหนังสือ ส.ก. ค่าซื้อธงตราสัญลักษณ์ ส.ก. และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องจําเปน ฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 หน้า 17 ลําดับที่ 1

         3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  5
  ธันวาคม       จํานวน  100,000  บาท
         เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่ง
ชาติ 5 ธันวา เนื่องจากเปนวันสําคัญของชาติ คือ วันพ่อแห่ง
ชาติ และ เปนวันชาติ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่ง
ชาติ 5 ธันวา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจัดสถานที่ ค่า
ไฟ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ค่า
ธรรมเนียมกระแสไฟฟ้า ค่าดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องไทยธรรมค่า
รับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ากระแส
ไฟฟ้า ค่าธงชาติไทย ค่าไฟประดับและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จํา
เปน ฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
            หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  หน้า 169  ลําดับที่ 5

         4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
 มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28
 กรกฎาคม       จํานวน  100,000 บาท
         เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
 มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นค่า
มหรสพ ค่าไฟประดับ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรม เงินรางวัลการประกวด ค่าธรรมเนียมและค่ากระแส
ไฟฟ้า ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง  ค่าดอกไม้  ธูปเทียนโคมไฟ เครื่อง
ไทยธรรม  ค่ารับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าวัสดุโฆษณา และเผย
แพร่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าพลุ ค่าตะไล ไฟพะเนียง ค่าธงชาติ
ไทย ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าไฟประดับแสงสีและตัวหนังสือ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จําเปน ฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
            หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  หน้า175  ลําดับที่ 23

         5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  2
 เมษายน       จํานวน  20,000 บาท
         เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเช่น ค่ามหรสพ ค่าไฟ
ประดับ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม เงินรางวัลการประกวด  ค่าธรรมเนียมและค่ากระแส
ไฟฟ้า ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง  ค่าดอกไม้  ธูปเทียน  โคม
ไฟ  เครื่องไทยธรรม  ค่ารับรอง  น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จําเปน ฯลฯ  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
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.2559
            หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 176  ลําดับที่ 24

         6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  4
 กรกฎาคม   จํานวน  20,000 บาท
         เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่นค่ามหรสพค่า
ไฟประดับ ค่าตอบแทนการแสดงค่าสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม  เงินรางวัลการประกวด  ค่าธรรมเนียมและค่ากระแส
ไฟฟ้า  ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง  ค่าดอกไม้  ธูปเทียน โคม
ไฟ  เครื่องไทยธรรม  ค่ารับรอง  น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จําเปน ฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
            หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  หน้า 175  ลําดับที่ 22

         7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช  23
 ตุลาคม       จํานวน  20,000 บาท
         เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช  23
 ตุลาคม  พิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ค่าพวง
มาลา ดอกไม้ ธูปเทียน ค่ารับรอง ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องที่จําเปน ฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
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จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
            หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 170  ลําดับที่ 8

         8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม       จํานวน 20,000
 บาท                    
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม เช่น ค่าพวงมาลา  ดอกไม้  ธูป
เทียน  ค่ารับรอง ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จําเปน ฯลฯ
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
            หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 176  ลําดับที่ 25

         9. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3
 มิถุนายน        จํานวน  100,000 บาท
         เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี และแสดงถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  เช่น ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าดอกไม้ ธูปเทียน โคม
ไฟ เครื่องไทยธรรม ค่ารับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็งค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่และอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จําเปน  
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            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
            หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
            เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 169  ลําดับที่ 7

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการ
ป้องกันการทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการมีส่วน
ร่วมของ อปท. ในการป้องกันการทุจริต เช่น คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ที่
ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเครื่องเขียน  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่
ใช้ประกอบการฝึกอบรมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ค่ารับรอง ค่า
น้ําดื่ม ค่าดอกไม้ธูป เทียน ค่าวัสดุบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม  (กองการเจ้า
หน้าที่)
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 177
  ลําดับที่ 29
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      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่า
อาหาร  ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์  ค่าดอกไม้ ธูปเทียน เครื่อง
ไทยธรรม ค่ารับรอง  น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่ากระแสไฟฟ้าค่าวัสดุ
อื่น ๆ ที่จําเปนที่เกี่ยวข้อง  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 170
  ลําดับที่  10

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร และสําหรับจ่ายเปนค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน  ค่าของขวัญของรางวัล  หรือเงินรางวัล
เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก โดยเปนค่าใช้
จ่ายของ สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงินที่ตั้งไว้  150,000  บาท
      - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร และสําหรับจ่ายเปนค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน  ค่าของขวัญของรางวัล  หรือเงินรางวัล
เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก โดยเปนค่าใช้
จ่ายของ กองการเจ้าหน้าที่  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  50,000
  บาท  รวมเปนเงิน  200,000  บาท
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน อปท.

จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยว
กับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่ปฏิบัติงานภาค
สนาม เช่น  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการฝึก
อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึก
อบรมและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ค่ารับรอง ค่าน้ําดื่ม ค่าดอกไม้
ธูป เทียน ค่าวัสดุบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและที่
เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม (กองการเจ้าหน้าที่)
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177
  ลําดับที่ 31
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ  ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เข้าร่วมการฝึก
อบรม ค่ารับรอง ค่าน้ําดื่มค่าดอกไม้ธูป เทียน ค่าวัสดุบริโภค ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่า
วัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวข้องในการฝึก
อบรม (กองการเจ้าหน้าที่)
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 176
  ลําดับที่  27
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่ปฏิบัติงานภาค
สนาม เช่น  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ค่ารับรอง ค่าน้ําดื่ม ค่า
ดอกไม้ธูป เทียน ค่าวัสดุบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม 
      ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0037.4/ว
 3181 ลงวันที่  6 กันยายน 2554 และตามหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว 02000  ลงวันที่  28
  เมษายน  2557 (กองการเจ้าหน้าที่)
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 178
  ลําดับที่ 32
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทํารูปเล่ม ค่า
โฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสาร แก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ ค่าสื่อต่าง ๆ ค่าตอบแทน
ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้า
หน้าที่ ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2563
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้ง
ที่ 6  หน้า 21

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (18
 มีนาคม) เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบ
การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มค่า
ดอกไม้ธูป เทียน ค่าวัสดุบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
วัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวข้อง
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 170
  ลําดับที่ 9
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน
ในเขตเทศบาล 24 ชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองของประชาชนในเขตเทศบาล 24 ชุมชน เปนค่า
ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่อง
เขียน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ารับรอง  ค่า
น้ําดื่มค่าดอกไม้  ธูปเทียนค่าวัสดุบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเปนและที่เกี่ยวข้อง
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 189
  ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงินที่ตั้ง
ไว้  245,000 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ  ของกองการเจ้าหน้าที่ จํานวนเงินที่ตั้งไว้  5,000
 บาท  รวมเปนเงิน  250,000  บาท
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ค่าวัสดุ รวม 875,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 220,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ์ ยางลบลวดเสียบกระดาษ คลิป เป๊ก เทปใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้า
ราชการ แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อ  หรือการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสารน้ําดื่ม ฯลฯ ของ
สํานักปลัดเทศบาล  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  120,000 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ์ ยางลบลวดเสียบกระดาษ คลิป เป๊ก เทปใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้า
ราชการ แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อ  หรือการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มฯลฯ ของ
กองการเจ้าหน้าที่  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000 บาท   รวมเปน
เงิน  220,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  90,000 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯของกองการเจ้า
หน้าที่  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  10,000 บาท  รวมเปนเงิน 100,000
 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผง
ซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ผ้าคลุม
โต๊ะ ฯลฯ ของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  110,000
 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผง
ซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ผ้าคลุม
โต๊ะ ฯลฯ  ของกองการเจ้าหน้าที่  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  10,000
 บาท  รวมเปนเงิน  120,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ และซีเมนต์
บล๊อคฯลฯ ของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000
 บาท
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 55,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน ฯลฯ ของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  55,000
 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ก๊าชธรรมชาติ (NGV)แก๊ส น้ํามันก๊าดน้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวนเงินที่ตั้ง
ไว้  150,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัด ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา กระถางดอกไม้ ผ้าใบ ฯลฯ  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายหรือ
แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการจ้างอัด ขยาย ฯลฯ และตั้งงบประมาณ
สนับสนุนการเลือกตั้ง เปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่แผ่นป้าย
หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการจ้างอัดขยาย ฯลฯ ของสํานัก
ปลัดเทศบาล  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  4,500 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายหรือ
แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการจ้างอัด ขยาย ฯลฯ ของกองการเจ้า
หน้าที่  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  500 บาท   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เติมหมึกเมนบอร์ด
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เมาส์ กระดาษต่อ
เนื่อง ฯลฯ ของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  50,000
 บาท
      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เติมหมึกเมน
บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เมาส์ กระดาษต่อ
เนื่อง ฯลฯ ของกองการเจ้าหน้าที่  จํานวนเงินที่ตั้งไว้  50,000
 บาท   
รวมเปนเงิน 100,000 บาท

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุมิเตอร์น้ํา – ไฟฟ้า หัว
เชื่อมแก๊ส และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,465,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,300,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล และอาคาร
สถานที่ของเทศบาล  ที่ไม่สังกัดกอง/งานอื่น  
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
            หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาภายในสํานักงานเทศบาล และ
อาคารสถานที่ของเทศบาล ที่ไม่สังกัดกอง/งานอื่น
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
            หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อเปนค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ค่าเช่าเครื่องหรือหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
 ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  5,500 บาท , กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ จํานวน 4,500 บาท , กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม  จํานวน 5,000 บาท , กอง
ช่าง จํานวน 5,000 บาท , กองคลัง จํานวน 5,000 บาท และงาน
ป้องกันฯ จํานวน 5,000 บาท  รวมจํานวนเงินที่ตั้ง
ไว้  30,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 80,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าฝากส่งสิ่งของไปรษณียภัณฑ์และพัสดุ
ไปรษณีย์ต่างๆ  เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณีย์ 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์
เน็ต ค่าเช่าโดเมนเนม และค่าสื่อสารอื่น ๆ เปนเงิน 5,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,746,575 บาท
งบบุคลากร รวม 4,310,575 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,310,575 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,511,075 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  8  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของผู้
อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เดือนละ 5,600 เปน
เวลา 12 เดือน เปนเงิน 67,200 บาท   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารประเภทอํานวย
การท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น ของผู้อํานวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1 ตําแหน่ง, หัวหน้าฝ่ายแผน
งานและงบประมาณ จํานวน 1 ตําแหน่ง และหัวหน้าฝ่ายบริการ
และเผยแพร่วิชาการ จํานวน 1 ตําแหน่ง ตามลําดับ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 306,300 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
ประชาสัมพันธ์  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,800 บาท

        เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ภายในกองยุทธศาสตร์และงบ
ประมาณ  จํานวน  1  อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 1,436,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าสมนาคุณแก่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จ
จริง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ของเทศบาล และค่าสมนาคุณคณะกรรมการอื่น ๆ ซึ่งเทศบาล
เมืองบัวใหญ่แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล  และจ่ายเปนค่า
ป่วยการในการพิสูจน์รังวัด ให้แก่พนักงานที่ดินหรือ
นิติบุคคล  หรือเอกชนที่ทําหน้าที่ในการพิสูจน์รังวัด  ค่าออก
หนังสือสําหรับที่หลวง  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา
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ค่าใช้สอย รวม 662,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่าย  ดังนี้
      1) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  ค่าจ้างดําเนินคดี  ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลเปน
ตําแหน่งนักการ (ผู้ช่วยเหลืองานนิติการ และตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล) จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 192,000 บาท
      2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กรณีที่เทศบาลมีการดําเนินการฟ้อง
คดี เช่น  คดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ค่าเช่า และคดีอื่น ๆ ที่จํา
เปน ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ฯลฯ
      3) ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ เช่น แผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ฯลฯ     
      4) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ  เช่น  จ้างถ่ายทําวิดี
ทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานด้านต่าง ๆ ตัดต่อ
ภาพยนตร์ วี.ดี.โอ.เทป  จ้างทําอักษรพยัญชนะ ตัว
เลข พลาสติก จ้างอัดสปอร์ตโฆษณา ค่าจ้างเหมาในการบริการ
อินเตอร์เน็ต สําหรับประชาชนในเขตเทศบาล ค่าเผยแพร่กิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
      5) ค่าดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และกิจการของเทศบาล ป้ายไวนิล แผ่นปลิว สติ๊กเกอร์  คํา
ขวัญ คําเชิญชวนต่าง ๆ ฯลฯ ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้า 181  ลําดับที่ 45
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 52,000 บาท

      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
  
      - ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล  เพื่อจ่ายเปนค่าของ
ขวัญหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ
 ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล  เช่น  ใบประกาศ
เกียรติคุณ  โล่  หรือในการจัดงานอบรมสัมมนา พิธีการต่าง ๆ
  และค่าพวงมาลาในการสักการะบุคคลสําคัญที่ทําคุณประโยชน์
ให้กับประเทศชาติในด้านกฎหมาย  และด้านอื่น ๆ   
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบัวใหญ่

จํานวน 50,000 บาท

      - เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการสํารวจความคิดเห็น เก็บข้อมูลจาก
ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เช่น จ่ายเปนค่าวัสดุ
อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ในการประชุมประชาคม คณะ
กรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ค่าตอบแทนวิทยากร     ค่า
สถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
     - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาประจําปี  เช่น ค่าวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  และค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํา
แบบสอบถาม  ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล  ค่าตอบแทน  ค่า
แปรค่าข้อมูล  ค่าจัดรูปเล่มเอกสาร  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561  
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)  หน้า 181 ลําดับที่  48

โครงการอบรมทบทวนแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด การฝึกอบรมการจัดทําแผนชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เครื่องเขียน  ค่าวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  ค่ารับรอง  ค่าน้ํา
ดื่ม ค่าดอกไม้ธูป เทียน ค่าวัสดุบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ    
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553  
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) หน้า 182 ลําดับที่  50              
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ประกอบ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคํานวณเลข กล้องถ่าย
รูป  ค่าบํารุงซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์เสียงไร้สาย  ไมโครโฟน แจ๊ค
 เทป วิทยุ เครื่องเล่นซีดี  พัดลม โต๊ะ เก้าอี้  ซ่อมรถ
จักรยานยนต์  ซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ กล้องวิดีโอสําหรับ
ประชุมทางไกลรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 457,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้
ในสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา กรรไกร ยางลบ ไม้
บรรทัด แบบพิมพ์ น้ําดื่ม  และจ่ายเปนค่าจัดทําวารสาร จดหมาย
ข่าว (12 เดือน)  รายงานประจําปี  ปฏิทิน  เอกสารแนะนํา
เทศบาล  ค่าบอกรับวารสาร  ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  ฟิวส์  สาย
ไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า  ชิ้นส่วนวิทยุ  หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์  ไมโครโฟน  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผงซักฟอก  
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ลวดเพื่อติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์   ไม้ต่างๆ  น้ํามันทา
ไม้  ทินเนอร์ สี แปรง เหล็ก ลูกกลิ้งทาสี ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูก
ปน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ํามันดีเซล
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ
 เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม พู่กัน  สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย
แฟลช  ถ่านกล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์สําหรับถ่ายภาพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

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

      เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าเสียงไร้สายของกองยทธศาสตร์
และงบประมาณ  ภายในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่

งานบริหารงานคลัง รวม 7,102,200 บาท
งบบุคลากร รวม 5,445,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,445,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,500,000 บาท

      เพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ  จํานวน ๑๒  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

      เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตําแหน่งด้าน
พัสดุ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มตามกฎหมายที่กําหนด
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง  จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 5,600 บาท ของหัวหน้าฝ่าย
อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 714,960 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง  จํานวน 5 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,656,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 286,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว2850 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2561และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เปน
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการ และวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น และข้าราชการบํานาญตามสิทธิ    

ค่าใช้สอย รวม 743,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS)

จํานวน 96,000 บาท

      สําหรับจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบ
สารสนเทศอื่น  จํานวน  1  คน 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  168  ลําดับที่  2

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 192,000 บาท

      สําหรับจ้างเหมาบริการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน   จํานวน 2  คน
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  168  ลําดับที่  3    
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โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562

จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบัวใหญ่
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 6  หน้าที่  20

จ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 95,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี          
      -  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
ทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ
       เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 169 ลําดับที่ 4                            
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้กับผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7  หน้าที่ 19  ลําดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล         ในการบันทึกบัญชี การปิดบัญชี ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และการ
บันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
         ภาครัฐ

จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ
เทศบาลและหน่วยงานภายใต้สังกัด ในการบันทึกบัญชีให้เปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาค
รัฐ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน
ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7  หน้าที่ 20  ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม         
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โครงการสํารวจข้อมูลทรัพย์สินและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการสํารวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้อง
ชําระภาษี และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้อง
ถิ่น เช่น กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการสํารวจข้อมูล ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  168  ลําดับที่  1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ซอง
เอกสาร คลิป ตัวเย็บกระดาษ กระดาษคาร์บอน แฟ้ม แบบ
พิมพ์ ธงชาติ เครื่องคิดเลข เก้าอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง พรม ผ้าใบเต้นขนาดใหญ่ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับ
สัญญาณ โคมไฟ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาล้างจาน กระติกน้ําร้อน ผ้าปูโต๊ะ อาหาร
เสริม(นม) กระติกน้ําแข็ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง ถัง
น้ํา ถังขยะ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ แปรงทาสี ปูน
ขาว กระเบื้อง สังกะสี เทปวัดระยะ โถส้วม ไม้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก ฟิลม์กรองแสง น้ํากลั่น ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช หม้อ
น้ํา แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ยางนอก ยางใน กระจกมอง
ข้าง สายไฮดรอลิค ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร์ น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฟิล์ม
สไลด์ กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เช่น RAM เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 77,840 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าในที่สาธารณะ จํานวน 2 แห่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาสถานีขนส่งผู้โดยสาร       
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 17,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์พื้นฐานในกองคลัง ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่า
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าโทรภาพ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณ จีพีเอส ฯลฯ

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 12,840 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าพื้นที่ ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 520,000 บาท
งบบุคลากร รวม 455,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 455,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 455,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงิน ปรับปรุง
เงินเดือน หน่วยตรวจสอบภายใน  1 อัตรา  
              

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานหน่วยตรวจ
สอบภายใน     

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

      ค่าจ้างเหมาบริการของหน่วยตรวจสอบภายในเช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอก จ้างทําสิ่งของต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆ
 ทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร และสําหรับจ่ายเปนค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายหรือค่าสินไหมทดแทน  ค่าของขวัญของรางวัล  หรือเงิน
รางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัด
เลือก ของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน     
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

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

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ์ ยางลบ  ลวดเสียบกระดาษ  คลิป  เป๊ก เทปใส  กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดประวัติ
ข้าราชการ  แปรงลบกระดาน ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อ  หรือการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม ฯลฯ
 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

งานสารสนเทศ รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 250,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต ค่า
ปฏิบัติการสื่อสารของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
แอด  (Line@) @ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และอื่นๆ 
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซด์ของเทศบาล
เมืองบัวใหญ่ ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการเรียกเก็บ
จากเทศบาล ฯลฯ    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 1,408,650 บาท

งบบุคลากร รวม 794,650 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 794,650 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 398,650 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน งานเทศกิจ จํานวน  1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา  งานเทศกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน รวม 614,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 24,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาปฏิบัติหน้าที่
ช่วยราชการเทศบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว3369ลงวัน
ที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และเพื่อจ่ายเปนเงินรางวัลนําจับให้แก่เจ้า
หน้าที่ผู้นําจับ ผู้กระทําผิดเทศบัญญัติและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน  

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  16:27:24 หน้า : 51/140



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล และสมาชิก อปพร.ที่ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ อปพร. หรือที่ตั้งศูนย์ อปพร. ที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนเปน
กรณีพิเศษเปนครั้งคราวนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 290,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่าย ดังนี้
      - ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุกค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และ
      - ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วย
ปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย จํานวน 3 อัตรา
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หน้า 173 ลําดับที่  20

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน เพื่อให้การปฏิบัติดําเนินไปตามแผนและมาตรการ
สามารถลดอุบัติเหตุและจํานวนผู้เสียชีวิตให้น้อยลงกว่าสถิติปีที่
แล้ว และเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกที่ดีให้แก่ประชาชนในด้าน
ระเบียบวินัยจราจร เช่น  ค่ารับรอง,  ค่าน้ําดื่ม, ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ, ค่าที่พัก, ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน
และที่เกี่ยวข้อง
      เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 189
 ลําดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
สร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพสร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมป้องกันการลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่, ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด,  ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าเครื่องเขียน,ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ใช้ประกอบการฝึกอบรม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม, ค่า
รับรอง, ค่าน้ําดื่ม, ค่าดอกไม้,  ธูปเทียน, ค่าวัสดุบริโภค, ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่,ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561–2565
) หน้า 189 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ์ ยางลบลวดเสียบกระดาษ คลิป  เป๊ก เทปใส กระดาษ
คาร์บอนกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดประวัติข้า
ราชการ แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อ  หรือการจ้างพิมพ์  ซองใช้ในการบรรจุหีบห่อ  น้ํามัน  ไข
ขี้ผึ้ง  ขาตั้งกระดานดํา  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารน้ําดื่ม ค่าวัสดุ
เครื่องดับเพลิง  อุปกรณ์ในการดับเพลิง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผง
ซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ผ้าคลุม
โต๊ะฯลฯ    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ และซีเมนต์
บล็อก

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล
น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบีน้ํามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายหรือ
แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการจ้างอัด ขยาย แฟล็ช ถ่านกล้องถ่าย
รูป และอุปกรณ์สําหรับถ่ายภาพ ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญ
เพลิง หมวก รองเท้าและชุดแต่งกายในการปฏิบัติงานภาค
สนาม เครื่องแบบ  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุมิเตอร์น้ํา–ไฟฟ้า หัว
เชื่อมแก๊ส และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้ากล้องวงจรปิด ของงานเทศ
กิจ ภายในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 7,093,600 บาท
งบบุคลากร รวม 4,990,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,990,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,094,400 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา อัตราว่าง 2 อัตรา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 321,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจําแก่ลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,419,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 9
  อัตรา  ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  รวมจํานวน  12  อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 9 อัตรา  
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งบดําเนินงาน รวม 2,082,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับมอบหมายหรือมีคําสั่งจากผู้บริหารท้อง
ถิ่น ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อเปนค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อเปน
การสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - เพื่อให้เปนไปตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
      - เพื่อให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553
      - เพื่อให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560
      - เพื่อให้เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนเปนกรณีพิเศษเปน
ครั้งคราวนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 36,800 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามสิทธิ
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ค่าใช้สอย รวม 1,272,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 687,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่าย  ดังนี้
      - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่า
จ้างเหมาบริการกรณีน้ําท่วม และจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ  เปน
เงิน  15,000  บาท  
      - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วย
ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุดเวร
เตรียมพร้อม ณ สถานีดับเพลิง จํานวน  7  คนๆละ  8,000
 บาท/คน/เดือน เปนเงิน 672,000  บาท
    เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)  หน้าที่ 173  ลําดับที่ 20 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
      - เพื่อจ่ายเปนค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  ค่าของ
ขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือก 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

จํานวน 135,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม  ค่ารับรอง  ค่าน้ํา
ดื่ม  ค่าดอกไม้  ธูปเทียน  ค่าวัสดุบริโภค  ค่าวัสดุโฆษณา และ
เผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะในการเดินทาง ค่าชุดเครื่องแบบ อปพร. ค่าวัสดุและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม   
      - เพื่อให้เปนตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หน่วยอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
   เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  หน้าที่ 190
  ลําดับที่ 8
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม“อปพร.” จํานวน 10,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัด
กิจกรรม “อปพร.” บําเพ็ญประโยชน์ “อปพร.ร่วมกิจกรรม
วัน อปพร. , วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
ออกตรวจป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ และงานประเพณี
ต่างๆ”  
      - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอุปกรณ์  จัดทําป้าย  ค่ารับรอง  น้ํา
ดื่ม  น้ําแข็ง อาหาร   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าพวง
มาลา  ค่าพานพุ่มเงิน พุ่มทอง  ค่าธงชาติไทย ค่าธงตราสัญลักษณ์
พร้อมเสา  ค่าจัดทําป้าย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปน   
      - เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล    
      - เพื่อให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553 , ระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560  
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
    เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  หน้าที่ 191
  ลําดับที่ 9
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองบัวใหญ่  เช่น  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายใน
พิธี เปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ค่ารับรอง ค่าน้ําดื่ม ค่า
ดอกไม้  ธูปเทียน ค่าวัสดุบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะใน
การเดินทาง ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวข้องใน
การฝึกอบรม   
      เปนตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท
 0609/ว 2766 ลงวันที่ 30 มีนาคม  2564
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า 22  ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน
และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  เช่น  ค่า
ตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เครื่องเขียน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ค่า
รับรอง ค่าน้ําดื่ม ค่าดอกไม้  ธูปเทียน ค่าวัสดุบริโภค ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเปนและที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม   
      เปนตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่ มท
 0609/ว 2766 ลงวันที่ 30 มีนาคม  2564
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้าที่ 22  ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง , ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 721,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  แบบ
พิมพ์  ยางลบ  ลวดเสียบกระดาษ  คลิป  เป๊ก  เทป
ใส  กระดาษ คาร์บอน  กระดาษไข  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดประวัติข้าราชการ
แปรงลบกระดาน ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อ หรือการจ้างพิมพ์ซองใช้ในการบรรจุหีบห่อ  น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง  ขาตั้งกระดานดํา  ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  ผงซักฟอก สบู่  น้ํายาดับกลิ่น  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ํา
แข็ง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วน้ํา จานรอง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน  ผ้าคลุมโต๊ะ ฯลฯ    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ  น้ํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  อิฐ  มีด  จอบ  เสียม และซีเมนต์ บล็อค  แผ่น
บังคับ  เลื่อยโซ่ยนต์ โซ่เลื่อยยนต์ กรองอากาศเลื่อยโซ่ยนต์ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน  ยางรองคอ  สาย
ไมล์  เพลา  ตลับลูกปน ใบปัดน้ําฝน ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุการเกษตร เช่น ท่อน้ํา ท่อส่งน้ํา ท่อสูบ
น้ํา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสูบน้ํา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย หรือ
แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แฟล็ช ถ่านกล้องถ่าย
รูป และอุปกรณ์สําหรับถ่ายภาพ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญ
เพลิง หมวก รองเท้า และชุดแต่งกายในการปฏิบัติงานสาธารณ
ภัยต่างๆ  เครื่องแบบ อปพร.ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก  สําหรับเครื่องพิมพ์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่องฯลฯ   
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ค่าวัสดุเครื่องดับ
เพลิง อุปกรณ์ในการดับเพลิง สายสูบ สายดูดน้ําดับเพลิง ถัง
เคมี ฯลฯ   

วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสนาม  เช่น  เต็นท์  ถุงนอน เข็ม
ทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ   

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํารวจ  เช่น  บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ   

วัสดุอื่น จํานวน 80,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุมิเตอร์น้ํา – ไฟฟ้า หัว
เชื่อมแก๊สและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใน
กลุ่มที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ ค่าโทรทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ค่าเช่าเครื่อง และหรือหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงสาย ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  16:27:24 หน้า : 64/140



งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสําหรับช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
      - เพื่อจัดตั้งสถานที่กลางเพื่อการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเปน
สถานที่กลางบริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่อําเภอบัวใหญ่ เปนสถานที่กลางรับคําร้อง
ทุกข์ขอความช่วยเหลือฯ  และให้คําปรึกษา  หรือแนะนําหลัก
เกณฑ์และวิธีการในการขอรับความช่วยเหลือในด้านสาธารณ
ภัย  คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและการป้องกันแก้ไขโรค
ติดต่อในท้องถิ่น และปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ และขอรับความช่วยเหลือในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอบัวใหญ่
      - เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน  และ
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเปนข้อมูลในการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ หรือประสานหน่วย
งานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและอื่นๆ
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2560
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  หน้าที่ 50  ลําดับที่ 1   
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,973,680 บาท

งบบุคลากร รวม 3,692,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,692,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,148,080 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูไม่
สังกัดสถานศึกษา  6 อัตรา และอัตราว่าง 1 อัตรา  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่งประจําปี 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู้บริหาร
ระดับกลาง ของผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

       เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ของผู้
อํานวยการกองการศึกษา ระดับกลาง  เดือนละ 5,600 บาท และ
ตําแหน่งผู้บริหารระดับต้น ของหัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ศึกษา ระดับต้น เดือนละ 1,500  บาท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น  เดือนละ 1,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 374,400 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2
 อัตรา      

งบดําเนินงาน รวม 1,280,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านพนักงานครูไม่สังกัดสถานศึกษา และ
พนักงานเทศบาลตามสิทธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,800 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู
เทศบาลไม่สังกัดสถานศึกษา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา
ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาทําสําเนาเอกสาร/เข้าเล่ม/ประกอบ
เล่ม ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าขนย้าย ค่าจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่  ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ราชการ  ค่าเบี้ยประกันอื่น  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  และ
อื่น ๆ ของกองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 3 โรงเรียน
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559     
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561     
      ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าผ่านทางด่วน ค่าบริการจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเปน ในการเดินทางไปราชการ

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  16:27:24 หน้า : 67/140



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 65,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน,ครุภัณฑ์
ต่างๆ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศูนย์วิชาการ และ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน   

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร เครื่องเย็บ
กระดาษ  หมึก ไขดิจิตอล  ลวดเย็บเสียบกระดาษ  แบบ
พิมพ์  ตรายาง  สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่ม หนังสือประจําห้องสมุด  
ประชาชน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม เก้าอี้ พระพุทธ
รูป กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ หลอด
ไฟ สายไฟ ปลั๊ก  สวิตช์ เทปพันสายไฟ ปลั๊ก ไมค์ชนิด
ต่างๆ  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น  แก้ว
น้ํา  ถาด  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง  ถังขยะ ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก สบู่ สเปร์ดับกลิ่น ผ้าปูโต๊ะ ช้อนส้อม ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด เหล็กชนิดต่าง ๆ
 ปูน อิฐ โฟม สี  แปรงทาสี  ฯลฯ   
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล์  เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก  หัวเทียน  ไขควง  น็อต  และสกรู   ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน แก็สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันก๊าด น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ กระถาง สาร
เคมีต่าง ๆ พันธุ์พืช ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ม้วน วีดี
ทัศน์  ม้วนเทป  ฟิล์ม ล้าง อัด ขยายภาพ ถ่านใส่กล้องถ่าย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์  วัสดุทําแผ่นป้ายหรือการผลิต
เอกสาร   ฯลฯ                  

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหรือพลศึกษา  เช่น ลูก
ฟุตบอล  ลูกวอลเลย์บอล  ลูกปิงปอง ลูกตระกร้อ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ  ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 635,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1, 2 และ 3 อาคาร
ศูนย์เยาวชน  สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง  ห้องสมุด
ประชาชน สนามบาสเกตบอล หรืออาคารสถานที่ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ห้องสมุดประชาชน สนามบาสเกตบอล 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา โรงเรียนเทศบาล 1, 2 และ 3
  อาคารศูนย์เยาวชน สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง  ห้องสมุด
ประชาชน สนามบาสเกตบอล หรืออาคารสถานที่ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ โรงเรียนเทศบาล 1, 2 และ 3 และ
อาคารศูนย์เยาชน และค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์
เน็ต ค่าเช่าโดเมนเนม และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 68,876,516 บาท
งบบุคลากร รวม 50,436,916 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 50,436,916 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 37,592,476 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานครู พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงิน
เดือน และเงินปรับปรุงตําแหน่ง  
      ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่  30
 มิถุนายน 2564
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 7,922,400 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าวิทยฐานะ และค่าตอบแทนราย
เดือน พนักงานครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
      ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,763,760 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 16 อัตรา เปนเงิน  2,959,200 บาท
      - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน 8 อัตรา เปนเงิน 
1,264,560 บาท
      - เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา  จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 540,000 บาท  
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 158,280 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา  เปน
เงิน  60,000  บาท
      - เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  จํานวน 8 อัตรา 
เปนเงิน 38,280 บาท
      - เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา  จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน  60,000 บาท
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564
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งบดําเนินงาน รวม 18,439,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน พนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  จ่าย
เปนเงินรางวัลคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบแข่งขัน  หรือสอบ
คัดเลือกข้าราชการ  ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง     
            - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
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ค่าใช้สอย รวม 16,205,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,008,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาทําสําเนาเอกสาร/เข้า
เล่ม/ประกอบเล่ม ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าถ่าย
แบบแปลน ค่าเบี้ยประกัน  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา   ค่า
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 4,800 บาท เปน
เงิน 9,600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน 115,200
 บาท  และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของกองการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน  20,800  บาท
      - จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 97
  ลําดับที่ 102
      - เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเปนผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูกลุ่มสาระต่างๆ ผู้มีคุณวุฒิ ใน
โรงเรียนเทศบาลในสังกัดจํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 10 คน คน
ละ 10,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  1,200,000
 บาท  ผู้ช่วยครูกลุ่มสาระต่างๆ ผู้มีประสบการณ์ 4 คน ๆ
 ละ 8,000 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน  384,000
 บาท  และในกองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เปนพนักงานขับรถ
ยนต์ ดูแลศูนย์เยาวชน  และงานธุรการ  จํานวน 3
 คนๆ ละ 8,000 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 288,000
 บาท รวมเปน 17 คน เปนเงิน 1,872,000 บาท
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8 หน้า  1  
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2563
      ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จํานวน 6,728,900 บาท

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
      1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
      1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
      1.2 ค่าหนังสือเรียน
      1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน
      1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
      1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 950,400 บาท

      2.1 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน   จํานวน 50,400  บาท
         2.1.1 ระบบ  ADSL   จํานวน  28,800  บาท 
         2.1.2 ระบบ  Wifi     จํานวน  21,600  บาท   
         2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  จํานวน  150,000  บาท
      2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน  จํานวน  300,000  บาท
      2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.  จํานวน  240,000  บาท
      2.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท.  จํานวน  150,000  บาท
      2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา  จํานวน  60,000  บาท
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ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 518,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ระดับประถม
ศึกษา (ป.1 – ป.6)  (ไม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 (ไม่เกินร้อย
ละ 30 ของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

จํานวน 3,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครูและสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในสังกัด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าสถานที่ ค่ารับรอง  ค่าน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง ค่าอาหาร ค่าวัสดุบริโภค ค่าปัจจัยถวายพระ  เครื่อง
ไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน  สามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76
  ลําดับที่ 30
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง

จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษา
ดูงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล
เมืองบัวใหญ่และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้  ธูป เทียน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่
พัก อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 75
  ลําดับที่  28

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านต่างๆ การสอนซ่อมเสริม และ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จํานวน 720,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนัก
เรียนด้านต่างๆ การสอนซ่อมเสริมและการพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนครูจ้างสอนราย
ชั่วโมง  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าตกแต่งสถาน
ที่ในการสอนซ่อมเสริมและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและอื่น ๆ ที่
จําเปน สามารถถัวจ่ายกันได้
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 82
  ลําดับที่  47
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โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ

จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรมการ
ศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ตกแต่งร้านนิทรรศการ  เช่น สี แปรง
ทาสี ตะปู  กาว กระดาษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ค่าของขวัญ ของ
รางวัลครูนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขัน  ค่าจ้างเหมารถ ค่า
น้ํามัน  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักของพนักงานครู นักเรียน เจ้า
หน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าสนับสนุนกิจกรรมที่เข้าประกวด  ค่า
ประกันชีวิต  ค่าอุดหนุนเจ้าภาพที่เปนเจ้าภาพจัดงานและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน สามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 80
  ลําดับที่  42

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ  จัดทําเอกสารและบริการ ค่าสมนาคุณ  ค่าตอบแทน ค่า
อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ ค่าบริการเอกสารและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน สามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 82
   ลําดับที่ 46
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โครงการอบรมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมของผู้
บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจ่ายเปนค่าลง
ทะเบียน  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการ
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7  หน้า 4  ลําดับที่ 6 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน พนักงานครูเทศบาล ผู้บริหารการ
ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยว
ข้อง

จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษา
ดูงาน พนักงานครูเทศบาล ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย
พอสังเขป เช่น  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก  ค่าวิทยากร ค่าน้ํามัน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปน สามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 74
  ลําดับที่  27  
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เงินสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 5,221,900 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็กระดับ
ปฐมวัยเด็กอนุบาล อัตราคนละ  21  บาทต่อวัน  จํานวน  245
  วัน และระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1 – ป.6  อัตราคนละ  21
  บาทต่อวัน จํานวน  200  วัน
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564

ค่าวัสดุ รวม 2,232,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,232,400 บาท

ค่าอาหาร
เสริม (นม)                                                                 
             
      เพื่อจ่ายเปนเงินสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
เล็ก , เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา  ป.1 - ป.6  จํานวน 260
 วัน 
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2564
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 246,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 246,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 246,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาทําสําเนาเอกสาร/เข้าเล่ม/ประกอบ
เล่ม ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา  และอื่น ๆ ของกองการศึกษา และโรงเรียนใน
สังกัด ทั้ง 3 โรงเรียน
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559     
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562     
      - ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม วัน
เยาวชนแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร  อาสาสมัคร เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าโล่
รางวัล/วุฒิบัตร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับรอง น้ําดื่ม น้ํา
แข็ง ค่าธรรมเนียมและค่ากระแสไฟฟ้า และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
สามารถถัวจ่ายกันได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 110  ลําดับที่ 1  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญของ
รางวัล  เงินรางวัล เงินสนับสนุนเงินถวายพระค่าเครื่อง
ไทยธรรม ดอกไม้ ธูป  เทียน ค่าตอบแทนการแสดงดนตรี
สากล การแสดงดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่ากระแส
ไฟฟ้า ค่าวัสดุตกแต่งรื้อถอนสถานที่จัดงานและอื่นๆ ที่จําเปน
สามารถถัวจ่ายกันได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 72
  ลําดับที่  19
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ จํานวน 6,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความ
รู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เปน
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 77
  ลําดับที่ 34    

โครงการปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับ
ปรุง/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา สํารวจความต้องการเพิ่มเติม
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันปัจจุบัน โดยมีค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปน
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3  หน้า 4  ลําดับที่ 4

โครงการยกย่องเชิดขูเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้แก่พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา  และผู้
ทําคุณประโยชน์ให้ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเกียรติบัตร ค่า
โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปน
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  หน้า 30  ลําดับที่ 12
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โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหารให้แก่  ผู้ประกอบการ  ผู้
ประกอบอาหารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบัว
ใหญ่  เช่น  ค่าเกียรติบัตร  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเปน
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7  หน้า 7  ลําดับที่ 12   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 18,978,500 บาท

งบบุคลากร รวม 9,789,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,789,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,084,500 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  10  อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 97,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้
บริหารประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลางของผู้อํานวย
การ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 145,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารประเภทอํานวย
การท้องถิ่นระดับกลาง ของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม จํานวน 1 ตําแหน่ง , ตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหน่ง , หัว
หน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 1 ตําแหน่ง และตําแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะการพยาบาล ระดับชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  16:27:25 หน้า : 83/140



ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 349,600 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจําแก่ลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงค่าจ้าง จํานวน 1 อัตรา   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,621,400 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 37 อัตรา  และตําแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 492,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  37  อัตรา  และตําแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  4 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 9,188,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 795,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 217,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
      1. เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 97,200  บาท
      2. เพื่อจ่ายเปนค่าป่วยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น  จํานวน 120,000 บาท
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้
จ่าย พ.ศ. 2562
      - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ต.ค. 62
      - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2
/ว0803 ลงวันที่ 6 ก.พ. 63
      - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว2318 ลงวันที่ 21 เม.ย. 64
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน , ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน
เร่งด่วนเปนกรณีพิเศษ เปนครั้งคราวนอกเวลาราชการหรือวัน
หยุดราชการพิเศษ   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 408,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
สิทธิ  จํานวน 7 อัตรา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจําตามสิทธิ  

ค่าใช้สอย รวม 5,183,400 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,533,400 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  16:27:25 หน้า : 86/140



      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอก ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดัง
นี้
      1. จ้างเหมาแรงงานชุมชนในการรักษาความสะอาด
จํานวน 20 ชุมชน จํานวน 23 คน เปนเงิน 1,100,400 บาท/ปี 
      2. ปฏิบัติหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขฯ จํานวน 32
 คน แยกเปนดังนี้
       - พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 คน เปนเงิน 120,000
 บาท/ปี
       - ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จํานวน  1  คน เปนเงิน 96,000
 บาท/ปี 
       - งานเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 8 คน เปนเงิน  960,000
 บาท/ปี       
       - งานรักษาความสะอาด, งานโยธาอื่นๆ  จํานวน 20
 คน เปนเงิน 1,920,000  บาท/ปี
       - งานโรงฆ่าสัตว์  จํานวน  1 คน เปนเงิน 96,000
 บาท/เดือน
       - ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวด
ล้อม จํานวน 1  คน เปนเงิน 96,000 บาท/ปี 
      3. ค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว เปน
เงิน 17,400 บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
      4. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจการของกองสาธารณ
สุขฯ เช่น ค่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าจ้างแรงงานทําอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ  ค่าจ้างเหมาชั่ง
น้ําหนักขยะมูลฝอย ค่าจ้างขนย้ายรถแบคโฮ ค่าจ้างฝังกลบ
ขยะ ค่าจ้างขุดลอกทางระบายน้ํา ฯลฯ เปนเงิน 127,600 บาท  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 61
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  หน้า 32  ลําดับที่  2
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคคล
อื่นๆ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่
ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เช่น อาคารสํานักงาน ,รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , เครื่อง
ยนต์ , เครื่องตัดหญ้า , เครื่องลอกท่อระบายน้ํา,เครื่องพ่นสาร
เคมี , เครื่องสูบน้ํา , เครื่องพิมพ์ดีด , เครื่อง
คอมพิวเตอร์ , โต๊ะ เก้าอี้ ,แอร์ , ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย
ต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 2,830,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  สมุด ตัว
เย็บกระดาษ น้ํายาลบคําผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก และสิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า แบตเตอรี่โซล่าเซล์ ฯลฯ
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้
กวาด แปรง เข่ง  กระติกน้ําร้อน  ถ้วยชาม ถังขยะแบบขาตั้ง ถัง
ขยะแบบล้อลาก ผงซักฟอกถุงพลาสติก หรือน้ํายาเครื่อง
สุขภัณฑ์ ฯลฯ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย  ปูนซิ
เมนต์ เหล็ก ไม้ต่างๆ ตะปู มีด จอบ เสียม สี ทินเนอร์ ตลับ
เมตร ลวดเชื่อมฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถจักรยานยนต์และรถยนต์ น้ํา
กลั่น  น้ํามันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไส้
กรองอากาศฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,600,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันหล่อลื่น น้ํามันเครื่องฯลฯ   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์  เช่น ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สําหรับให้บริการแก่
ประชาชนที่เจ็บป่วยในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ  และ
ออกหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชน น้ํายาเคมี โซดาไฟ คลอรีน สาร
ส้ม ในการล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตลาดสดเทศบาล
ทั้ง 2 แห่ง น้ํายาพ่นฆ่าแมลงวันในสถานที่กําจัดขยะและแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค ในชุมชนสารเคมี สําหรับควบคุมและป้องกัน
โรค ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) หน้ากากอนามัย ฯล 

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ดิน พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืชฯลฯ     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุง
มือ เสื้อ หมวก ฯลฯ ให้กับคนงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                        
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) หัวพิมพ์ หมึก
พิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสด
เทศบาล 1 , เทศบาล 2 , บ่อบําบัดน้ําเสีย , ศูนย์บริการสาธารณ
สุขเทศบาล 1 และ 2 , อาคารพัสดุกองสาธารณสุขฯ และสถานที่
อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ            

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาอาคารพัสดุกองสาธารณสุขฯ ตลาด
สดเทศบาลฯ 1 , เทศบาลฯ 2 , ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลฯ 1 และ 2 และโรงฆ่าสัตว์

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าโทรศัพท์ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาล 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าบริการอินเตอร์เน็ต ของศูนย์บริการสาธารณ
สุขเทศบาล  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 772,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 772,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 772,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยไอคิวดี จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเด็กไทยฉลาด
สมวัยไอคิวดีจัดนิทรรศการ การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยง
ดู , พัฒนาการนมแม่ , อาหารเสริมตามวัย , การได้รับวัคซีนและ
ฝึกฐานทดสอบความสามารถเด็กก่อนวัยเรียน ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ของขวัญ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ของเล่นเด็ก ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
เนื่องในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายกัน
ได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6
  หน้า 37  ลําดับที่  7
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก เกี่ยวกับการฝึกอบรม จัดนิทรรศการ การ
รณรงค์ การพ่นสารเคมี  เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด การอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน    ผู้เข้ารับการอบรม ค่า
สารเคมี ปลากินลูกน้ํา วัสดุอุปกรณ์ในการกําจัดลูกน้ํายุง ค่าจ้าง
เหมาพ่นสารเคมี ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องในการดําเนินการ
ตามโครงการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 6
  หน้า 7  ลําดับที่ 1

โครงการผลิตน้ําหมักอินทรีย์ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เช่น ภาชนะในการหมัก น้ําหมัก
ชีวภาพ ค่ากากน้ําตาลถังบรรจุน้ําหมักชีวภาพ ค่าถังน้ํา
พลาสติก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องในการดําเนิน
โครงการ โดยสามารถถัวจ่ายกันได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 196
  ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  16:27:25 หน้า : 92/140



โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวม จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังตรวจ
สอบประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น ภาชนะในการเก็บ
ตัวอย่างน้ํา  อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ํา ค่าน้ําแข็งฯลฯ ค่าจ้าง
ในการตรวจวิเคราะห์น้ํา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง
ในการดําเนินการตามโครงการ โดยสามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 198
  ลําดับที่  10

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เทศบาล
เมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องในการ
ดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายกัน
ได้                 
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557             
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 8  หน้า 6  ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาสุขาภิบาลตลาด จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าใช้
จ่าย ในการประชุมคณะกรรมการตลาด ผู้นําชุมชน พ่อค้าแม่
ค้า ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องในการ
ดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายกัน
ได้                 
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557             
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7  หน้า  10  ลําดับที่  3

โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่าย ในการฝึก
อบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวัน   ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจประเมินกิจกรรมการประกวดสุดยอดชุมชน น่า
อยู่ น่ามอง ค่าใบประกาศ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเปนและเกี่ยว
เนื่องในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายกัน
ได้                 
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557             
       เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5  หน้า 14  ลําดับที่  2
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โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุ่มารี
กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยาราชนารี

จํานวน 87,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ค่า
วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการอบรมให้ความรู้ จัดนิทรรศการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการดําเนินการตาม
โครงการฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายกันได้ 
      เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยสามารถถัวจ่ายกันได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  หน้า 32  ลําดับที่ 2

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครท้อง
ถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องใน
การดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายกัน
ได้                 
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560-เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561             
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 199
  ลําดับที่ 13
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 655,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมวฯ โดยการทําหมันและฉีดยาคุม เพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น  ค่าฝึกอบรม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง สําหรับเจ้า
หน้าที่สํานักงานปศุสัตว์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่
จําเปนและเกี่ยวเนื่องในการดําเนินการตามโครงการฯลฯ โดย
สามารถถัวจ่ายกันได้
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขล่าสุด
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7  และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า 5  ลําดับที่  1
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (โครงการตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข)

จํานวน 153,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เช่น  ค่าอบรม รณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องในการดําเนินการตามโครงการฯลฯ โดยสามารถถัวจ่าย
กันได้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      - เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 มท 0808.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า 8  ลําดับที่ 4
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โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (โครงการตามแนวทางพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข)

จํานวน 155,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เช่น  ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องในการดําเนินการตามโครงการฯลฯ โดย
สามารถถัวจ่ายกันได้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท มท 0808.5/ว2072 ลงวันที่  5
 กรกฎาคม 2561
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า  9  ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดําเนินการตาม
โครงการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่  7  หน้า  9  ลําดับที่  1 
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โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยและวัยเรียน จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็กปฐมวัยและวัยเรียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ชุดโมเดลอาหาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดําเนินการตาม
โครงการ ฯลฯ โดยสามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่  7  หน้า  10  ลําดับที่  4

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(โครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข)

จํานวน 172,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  เช่น  ค่าอบรม รณรงค์
ป้ายประชาสัมพันธ์ การสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องในการดําเนินการตามโครงการฯลฯ โดยสามารถถัวจ่าย
กันได้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท มท 0808.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า 7  ลําดับที่ 3
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ของแกนนําด้านสุขภาพ  เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรมค่าตอบแทนผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จําเปน
และเกี่ยวเนื่องในการดําเนินการตามโครงการฯลฯ โดยสามารถถัว
จ่ายกันได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5  และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  หน้า 31  ลําดับที่ 1 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษา
ดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
แกนนําด้านสุขภาพ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ ตามโครงการ ฯลฯ โดยสามารถ
ถัวจ่ายกันได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 112
  ลําดับที่  2
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 505,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุและคนพิการ จํานวน 100,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูง
อายุและคนพิการ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินการ 
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7  และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า 3  ลําดับที่  2  
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โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาบทบาท
สตรีและครอบครัว เช่น การอบรมสัมมนา  การจัดกิจกรรมวัน
สตรีสากล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําแข็ง  น้ํา
ดื่ม  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 103  ลําดับที่  4
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โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 100,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
ทางสังคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องนุ่ม
ห่ม ค่านมเด็ก อาหารเสริม ค่าถุงยังชีพ ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้
ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว
 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1792 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2073  ลงวันที่ 7
 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2207 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13
 พฤษภาคม 2563 
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า 3  ลําดับที่  1  
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา
ทักษะชีวิต  ได้แก่  การฝึกอบรม  การแสดงนิทรรศการ  การ
ศึกษาดูงาน  การฝึกอาชีพผู้สูงอายุ  การเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สังคม  และชุมชน  โดยจําแนกเปนค่าใช้จ่าย  ดังนี้  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร  และ
สิ่งตีพิมพ์  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ  เก้าอี้  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าน้ํา
แข็ง  น้ําดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าสมนาคุณในการศึกษาดู
งาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ  ตั้งตาม
หนังสือ ที่ นม 0005/2452  ลงวันที่  2 พฤษภาคม 2560
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 105  ลําดับที่  12

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 50,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินการ 
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7  และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า 8   ลําดับที่ 2  
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โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพคนพิการ จํานวน 100,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพคนพิการ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ 
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7  และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า 8  ลําดับที่ 1  

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้
สูงอายุ

จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เช่น การ
ตกแต่งสถานที่การอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิ่งตีพิมพ์  ค่าเช่าเต็นท์  ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ  เก้าอี้  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าน้ําแข็ง  น้ําดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการ
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 103  ลําดับที่  3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,896,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,182,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,182,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,048,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ผู้อํานวย
การกองช่าง  และสําหรับจ่ายเปนเงินเพิ่มผู้ที่ได้รับเงินเดือนตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง ของ
ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับ 8 จํานวน  1  ตําแหน่ง   

งบดําเนินงาน รวม 714,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่พนักงานเทศบาล ,  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
      - ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอก ทําสิ่งของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมางานธุรการภายในสํานักงานกอง
ช่างจํานวน 1 อัตรา  เปนเงิน  96,000  บาท
      - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กรณีที่เทศบาลมีการดําเนินการฟ้อง
คดี
      - ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าระวางบรรทุก
      - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น   ค่าจ้างเหมาถ่ายทําวีดี
ทัศน์ตัดต่อภาพยนตร์  วี.ดี.โอ.เทป  จ้างทําอักษรพยัญชนะ  ตัว
เลข  พลาสติก ค่าเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลทาง
สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
      - ค่าขนย้ายรถเทรลเลอร์ ฯลฯ
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565
)  หน้าที่ 186  ลําดับที่  6 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอารณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ที่พัก  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ค่าผ่านทางพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียม   ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างที่มีคําสั่งไป
ราชการ  หรือค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลในการตอบ
แทนแก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่
เทศบาล เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ  โล่  หรือในการจัดอบรม
สัมมนา และพิธีการต่าง ๆ

  

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ ในการจ้าง
ที่ปรึกษาฯ ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทํารูปเล่มรายงาน ค่าจัด
พิมพ์ แผนที่ แผนผัง  รายการประกอบผัง และข้อกําหนดสําหรับ
ปิดประกาศ  ค่าสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา  โปสเตอร์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และอื่น ๆ ที่จําเปนสามารถถั่วจ่าย
กันได้
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้ง
ที่ 6  หน้า 22
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  สมุด  ที่
เย็บกระดาษ  หมึก  ปากกา  ดินสอ    กรรไกร  เครื่องคิด
เลข  ตรายาง  ซอง  ลวดเสียบกระดาษ  ไขดิจิตอล  น้ําดื่ม  ค่า
ถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์  และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ  หรือจ้าง
พิมพ์   ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าซื้อแปรง  ไม้กวาด  เข่ง มุ้ง  ผงซักฟอก  ผ้าปู
ที่นอน  ปลอกหมอน ถ้วย  ชาม  อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูก
ปน ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  หมึกพิมพ์  ตลับผง
หมึก แผ่นกรองแสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และอื่นๆ  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าที่พัสดุกองช่าง สวน
นก ฯลฯ    

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่พัสดุกองช่างที่เรือนเพาะชําของ
เทศบาล ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเวทีเกาะกลางบึงบัว
ใหญ่  
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 9,233,530 บาท
งบบุคลากร รวม 5,196,530 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,196,530 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,243,390 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน   จํานวน  4 อัตรา                                         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารระดับต้น หัว
หน้าฝ่ายการโยธา จํานวน  1  ตําแหน่ง   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 637,270 บาท

      เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจํา เปนค่าจ้างประจํา และจ่ายเปนเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําปี   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น และลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับหรือตําแหน่ง  เปนเงิน  5,000  บาท    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,933,470 บาท

      เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่
ปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 359,400 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  กองช่าง  
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งบดําเนินงาน รวม 4,037,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 11,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 2,036,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,536,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
      - ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกทําสิ่งของต่าง ๆ 
      - ค่าจ้างเหมางานสาธารณูปโภค เช่น การซ่อมแซม ดูแล
ถนน ทางเท้า และที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล 9
 คน เปนเงิน  864,000 บาท
      - ค่าจ้างเหมางานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะในการซ่อม
แซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและอื่นๆ จํานวน 3 คน เปน
เงิน 288,000 บาท
      - ค่าจ้างเหมางานศูนย์เครื่องจักรกลในการซ่อมบํารุงเครื่อง
จักรกล ภายในศูนย์เครื่องจักรกลกองช่าง จํานวน 3 คน เปน
เงิน 288,000 บาท
      - ค่าจ้างเหมางานผังเมือง เช่น สํารวจ ออกแบบ ประมาณ
ราคางานก่อสร้าง เขียนแบบ จํานวน 1 คน เปนเงิน 96,000บาท
      - ค่าธรรมเนียมต่างๆ กรณีที่เทศบาลมีการดําเนินการฟ้องคดี
      - ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าระวางบรรทุก 
      - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาถ่ายทําวีดี
ทัศน์  ตัดต่อภาพยนตร์ วี.ดี.โอ.เทป  จ้างทําอักษรพยัญชนะ  ตัว
เลข  พลาสติก ค่าเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลทาง
สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
      - ค่าจ้างเหมาขนย้ายรถเทรลเลอร์ ฯลฯ
      เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้าที่ 186 ลําดับที่ 6
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 เช่น  ซ่อมรถเทเลอร์  เครื่องจักรกลอื่น ๆ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หรืออุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์
ต่างๆ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องคํานวณเลข กล้องถ่ายรูป  ค่าบํารุง
ซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์  ไมโครโฟน  แจ๊ค
  เทป  วิทยุ  พัดลม  โต๊ะ  เก้าอี้  รถยนต์ ฯลฯ ของกองช่าง  

ค่าวัสดุ รวม 1,985,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
  เช่น  ฟิวส์  สายไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ  หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าไม้ต่าง ๆ น้ํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรง   เหล็ก  ลูกกลิ้งทาสี  ปูน  หิน ฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูก
ปน ฯลฯ   
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล   น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  และน้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน น้ํายา
ต่าง ๆ  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแก้ว เคมีภัณฑ์  ถุงมือ   สําลี ผ้า
พันแผล  ฯลฯ    
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าซื้อเครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  เครื่องหมาย
ยศ   และสังกัด  รองเท้า ถุงเท้า  เข็มขัดหมวก 
สําหรับพนักงาน  คนงาน  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเปนค่าจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้า  ฯลฯ  
งานสวนสาธารณะ รวม 2,445,900 บาท

งบบุคลากร รวม 537,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 537,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 297,900 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน   จํานวน  1 อัตรา                                         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

      เพื่อจ่ายให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่
ปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  กองช่าง  
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งบดําเนินงาน รวม 1,908,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,798,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,728,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
      - ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอกทําสิ่งของต่าง ๆ 
      - ค่าจ้างเหมาดูแลงานสวนสาธารณะ เช่น สวนสุรนารี  สวน
สํานักงานเทศบาล, บึงบัวใหญ่, รอบสระใหญ่, รอบอ่างเก็บน้ํา
ประปา, สวนเฉลิมพระเกียรติ, สวน บ.ข.ส., สวนหน้าบ้าน
นิพนธ์ และที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล จํานวน  18
 คน
      - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กรณีที่เทศบาลมีการดําเนินการฟ้อง
คดี
      - ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าระวางบรรทุก 
      - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น   ค่าจ้างเหมาถ่ายทําวีดี
ทัศน์  
ตัดต่อภาพยนตร์  วี.ดี.โอ.เทป  จ้างทําอักษรพยัญชนะ  ตัว
เลข  พลาสติก ค่าเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาลทาง
สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ    
      - ค่าจ้างเหมาขนย้ายรถเทลเลอลร์
       เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 186
  ลําดับที่ 6
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ภายในเขตเทศบาลในวันต้นไม้ประจําปี
ของชาติ

จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานปลูกต้นไม้ เช่นค่าพันธุ์
พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ดอกไม้ ธูป เทียน ค่า
รับรอง น้ํา น้ําแข็ง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องจําเปน 
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  หน้า 4  ลําดับ
ที่ 1                                                        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ
 เช่น  ซ่อมรถเทรลเลอร์, เครื่องจักรกลอื่น ๆ เครื่อง
คอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้นเตอร์ หรืออุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์
ต่างๆ, เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องคํานวณเลข กล้องถ่ายรูป  ค่าบํารุง
ซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์  ไมโครโฟน  แจ๊ค
  เทป วิทยุ  พัดลม  โต๊ะ  เก้าอี้  รถยนต์ ฯลฯ ของกองช่าง  

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน และน้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง  ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัด  ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช  ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา  ฯลฯ   
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 5,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ของ
งานก่อสร้าง
      - เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
      - เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,024,550 บาท

งบบุคลากร รวม 2,994,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,994,550 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,704,150 บาท

      สําหรับจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน 6 อัตรา      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

      สําหรับจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

      สําหรับจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่ง อํานวยการ ระดับ
ต้น ของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ และตําแหน่ง อํานวยการ ระดับกลาง ของผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

     สําหรับจ่ายเปนค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
  อัตรา  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าน้ําประปา       
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,038,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,038,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลตามสิทธิ กองสวัสดิการสังคม 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิ  
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ค่าใช้สอย รวม 743,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 318,000 บาท

      สําหรับเปนค่าใช้จ่าย  ดังนี้
      - สําหรับเปนค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  จ้างเหมาบุคคลภาย
นอกช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนาชุมชน  รวม 3
 อัตรา เปนเงิน  288,000  บาท
      -  สําหรับจ่ายเปนค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เปนเงิน 30,000  บาท
      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หน้า 187  ลําดับที่  2  และเพิ่มเติมครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 8  หน้า 11  ลําดับที่  1
            

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน,ค่าพาหนะ
เดินทาง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
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โครงการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดโลก จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติดโลก  เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าน้ําแข็งน้ําดื่ม ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าตอบแทนการแสดง  ค่าเช่าเครื่องเสียงเวที  และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  107  ลําดับที่  5

โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการผลิต การตลาด สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ของชุมชน สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ์  ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม แก้วน้ํา  ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินการ
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องถิ่น พ.ศ. 2557
 ฯลฯ
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้า 101  ลําดับที่  4
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเทศบาลพบ
ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าน้ําแข็ง น้ํา
ดื่ม แก้วน้ํา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้า
หน้าที่ ค่าสนับสนุนกิจกรรมและการแสดงบนเวที ค่าจ้างเครื่อง
เสียง  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 109  ลําดับที่  16

โครงการประชุมสัมมนาประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนา
ประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่า
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการ
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาล พ.ศ. 2564                
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า  107  ลําดับที่  8 
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โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน  เช่น  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร  พิมพ์เอกสารและสิ่งตี
พิมพ์ ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม แก้วน้ํา ค่าเช่าอุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ 
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาล พ.ศ. 2564                
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 107  ลําดับที่  7

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อยกระดับชุมชน  ตามแนวพระราชดําริ  เช่น ค่าปรับพื้นที่
การเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์  ค่าปุ๋ย  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ค่าติดต่อสื่อสาร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร รวมทั้งค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
การ                                                        
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า  65  ลําดับที่  1 
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โครงการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าน้ําแข็ง  น้ําดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าน้ํายาตรวจปัสสาวะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 106  ลําดับที่  4 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม แก้วน้ํา ค่าเช่าเครื่อง
เสียงและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8  หน้า 4  ลําดับที่  3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคํานวณ
เลข ไมโครโฟน วิทยุ กล้องถ่ายรูป ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่ง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุ
ต่างๆ  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แบบ
พิมพ์ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

       สําหรับจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
 เช่น ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ  หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้
กวาด แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ําร้อน 
กระติกน้ําแข็ง  ถ้วยชาม ช้อนส้อม  แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูน
ซีเมนต์ เหล็ก ไม้ ตะปู สังกะสี มีด สี ทินเนอร์ บานประตู  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา  ตลับลูก
ปน ฯลฯ    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม
ล้าง อัด ขยายภาพ ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร์  วัสดุทําแผ่นป้าย โฟม สี แปรงทาสี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

      สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์, แผ่นกรองแสง, แผ่นดิสเก็ต ฯลฯ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน  1  คน  กองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  คน  กองการศึกษา
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าโล่
รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตัดสิน ค่าวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่พิธี
เปิด-ปิด ค่ารื้อถอนสถานที่และสนามแข่งขัน ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่า
เช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการ 
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว
 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่  165  ลําดับที่  21 
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคฯ และระดับประเทศ

จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา นัก
เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับ
ภาคฯ และระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ย
เลี้ยงนักกีฬา เครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและ
ผู้ฝึกสอนระหว่างเข้าค่ายฝึกซ้อม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ค่าประกันชีวิต ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ กีฬา เงินอุดหนุน อปท. ที่
เปนเจ้าภาพจัดการแข่งขันและอื่นๆ ที่จําเปนสามารถถัวจ่ายกัน
ได้   
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  67
  ลําดับที่  1

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนอนุบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าถ้วยรางวัล  โล่
รางวัล เหรียญรางวัล วุฒิบัตร  ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุ
กีฬา ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่ารื้อถอนสถานที่พิธีเปิด – 
ปิด และสนามแข่งขัน ค่ารับรอง  น้ําดื่ม   น้ําแข็ง   ค่ากระแส
ไฟฟ้า  และอื่นๆ ที่จําเปน สามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 67
  ลําดับที่  4
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โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลฯ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าโล่รางวัล เหรียญ
รางวัล ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร  เงินรางวัลค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  ค่า
ตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตกแต่งรื้อถอน
สถานที่ พิธีเปิด-ปิด
และสนามแข่งขัน ค่ารับรองน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าธรรมเนียม  ค่า
กระแสไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 164
  ลําดับที่  17

โครงการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน เยาวชนและประชาชน จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาแบ
ตมินตัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าโล่รางวัล เหรียญ
รางวัล ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร  เงินรางวัลค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  ค่า
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ค่าวัสดุกีฬา  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตกแต่งรื้อถอน
สถานที่ พิธีเปิด-ปิด
และสนามแข่งขัน ค่ารับรองน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าธรรมเนียม  ค่า
กระแส ไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 4  หน้า  22    
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โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “บัวใหญ่คัพ” จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าโล่รางวัล เหรียญ
รางวัล ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร  เงินรางวัลค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  ค่า
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ค่าวัสดุกีฬา  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตกแต่งรื้อถอน
สถานที่ พิธีเปิด-ปิด
และสนามแข่งขัน ค่ารับรองน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าธรรมเนียม  ค่า
กระแสไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า  164  ลําดับที่ 19 

โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
สี ภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล  เหรียญรางวัล วุฒิบัตร เกียรติ
บัตร ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่ารื้อถอนสถานที่ พิธีเปิด–ปิด และสนามแข่งขัน ค่า
รับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จํา
เปนสามารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  68
  ลําดับที่ 5
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โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬา สามารถถัวจ่ายกันได้  ดังนี้ การแข่งขันกีฬา  “
บัวใหญ่เกมส์” โดยจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล, เซปัค
ตะกร้อ, ฟุตซอล, เปตอง, เทเบิลเทนนิส และกีฬาชนิดอื่นๆ เปน
ค่าโล่รางวัล, เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร ค่าตอบแทน
การแสดง,  เงินรางวัล ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุกีฬา  ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าตกแต่ง  ค่ารื้อถอนสถานที่ พิธีเปิด-ปิด สนามแข่งขัน ค่า
รับรอง น้ําดื่ม  น้ําแข็ง ค่าธรรมเนียม ค่ากระแสไฟฟ้า และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 163  ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  16:27:25 หน้า : 130/140



โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

      เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เช่น ค่าดําเนินการจัด
ให้มีสภาเด็กและเยาวชน ค่าจัดการอบรมและศึกษาดูงาน การนํา
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยานพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ 
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว
 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
      - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  หน้าที่  5  ลําดับที่  1

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาโดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าโล่รางวัล เหรียญรางวัล  ถ้วย
รางวัล เกียรติบัตร  เงินรางวัลค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุ
กีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตกแต่งรื้อถอนสถานที่ พิธี
เปิด-ปิด และสนามแข่งขัน ค่ารับรองน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่า
ธรรมเนียม  ค่ากระแสไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ส.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7  หน้า 18  ลําดับที่ 1
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โครงการนันทนาการเพื่อเยาวชน ประชาชน จํานวน 150,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนันทนาการเพื่อ
เยาวชน ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดการ
ประกวดแอโรบิกด๊านซ์ เปนค่าตอบแทนการแสดงดนตรี
สากล  การแสดงดนตรีพื้นเมืองนาฏศิลป์ และกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เหรียญรางวัล เกียรติ
บัตร ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่ารับรอง น้ําดื่ม น้ํา
แข็ง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าตอบแทนการแสดงของ
โรงเรียนต่างๆ ค่าตอบแทนปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการของเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุตกแต่งรื้อถอนสถานที่จัดงานและอื่นๆที่
จําเปนในการจัดงาน สามารถถัวจ่ายกันได้
       เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
       เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า 110  ลําดับที่ 3 
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นที่จัดการแข่ง
ขัน

จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นที่จัดการแข่งขัน โดยมีค่าใช้
จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองในหมู่คณะ เปนค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เครื่องแต่ง
กายนักกีฬา นักกีฬาและผู้ฝึกสอน  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและ
ผู้ฝึกสอน ระหว่างเข้าค่ายฝึกซ้อม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ค่าประกันชีวิต ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุกีฬา  ค่าสมัครเข้าร่วม
การแข่งขัน ค่าประกันทีม  และอื่น ๆ ที่จําเปน สามารถถัวจ่ายกัน
ได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 67
  ลําดับที่  2

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาในสังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโดยมีค่าใช้
จ่าย ประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่ารับรองน้ําดื่ม  น้ํา
แข็ง  ค่าธรรมเนียม  ค่ากระแสไฟฟ้า  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7  หน้า 18  ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาสากล จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม วัน
วิสาขบูชาสากล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เงิน
รางวัล ค่าตอบแทน เงินสนับสนุนจัดนิทรรศการค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุบริโภค ปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปน  สามารถถัวจ่ายกันได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 161  ลําดับที่  5

โครงการจัดงานประเพณีงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัว
ใหญ่

จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
งานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ โดยมีค่าใช้
จ่าย เช่น  ค่าของขวัญของรางวัล  เงินรางวัล ค่าพลุตะไล ไฟ
พะเนียง ค่าสายสะพาย ค่าวัสดุจัดการประกวด ค่าตอบแทนการ
แสดง เงินสนับสนุน  การแต่งกายพิธีกรและผู้เชิญรางวัล ค่า
ตกแต่ง รื้อถอนสถานที่จัดงาน ค่ารับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่า
มหรสพ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า
เวที  ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเปน สามารถถัวจ่าย
กันได้
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 162
  ลําดับที่  7
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล เงินรางวัล ค่าพลุตะไล ไฟพะเนียง ค่าสายสะพาย ค่า
วัสดุ จัดการประกวด ค่าโคมลอย เงินสนับสนุน ค่าตอบแทนการ
แสดง  เงินสนับสนุนการแต่งกายพิธีกรและผู้เชิญรางวัล  ปัจจัย
ถวายพระ  ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้  ธูปเทียน เงินสนับ
สนุน ตกแต่งกระทง  และขบวนแห่กระทง ค่าตกแต่งรื้อถอน
สถานที่จัดงาน ค่ารับรอง น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่ามหรสพ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
กระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า เวทีและเครื่องเสียง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนสามารถถัวจ่ายกันได้    
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 161  ลําดับที่  4

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณี  วันขึ้นปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าซื้อ
ดอกไม้  ธูป เทียน  ปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ค่า
รับรอง ค่าตอบแทนการแสดง  ค่ามหรสพ ค่าเช่าเวทีและเครื่อง
เสียง น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าธรรมเนียม ค่าตกแต่ง รื้อถอนสถาน
ที่ ค่าพล ตะไล ไฟพะเนียง ค่าโคมไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จํา
เปนสามารถถัวจ่ายกันได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 161  ลําดับที่  1
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โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณี วันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ
ของรางวัล  เงินรางวัล เงินสนับสนุน  ค่าตอบแทนการ
แสดง ปัจจัยถวายพระ  ค่าอาหารถวายพระ ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน เงิน  สนับสนุนตกแต่งต้นเทียน
และรถแห่  ค่าวัสดุตกแต่งรื้อถอนสถานที่จัดงาน ค่ารับรอง น้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง ค่ามหรสพ ค่าเช่าเวที และเครื่องเสียง ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จํา
เปน สามารถถัวจ่ายกันได้
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 161  ลําดับที่  3

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของ
รางวัล  เงินรางวัลค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  ค่าวัสดุจัดการประกวดเงินสนับสนุน ปัจจัย
ถวายพระ เงินสนับสนุนตกแต่งรถนางสงกรานต์ เงินสนับสนุนค่า
แต่งกายนางสงกรานต์ เงินสนับสนุนแต่งกายพิธีกรและผู้เชิญ
รางวัล สนับสนุนตกแต่งรถพระเกจิอาจารย์  ค่าตกแต่งรื้อถอน
สถานที่จัดงาน ค่ารับรอง ค่าอาหารว่าง  น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่ามหรสพ ค่ากระแสไฟฟ้าค่า
ธรรมเนียม  และค่าเช่าเวที  ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่จําเปน สมารถถัวจ่ายกันได้  
      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 161  ลําดับที่  2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,522,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,326,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,326,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,308,560 บาท

      เพื่อสําหรับจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน   จํานวน  3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ระดับต้น  หัว
หน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   จํานวน  1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 95,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,500 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,500 บาท

      เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) ของงาน
ก่อสร้าง
      เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนการก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนการก่อ
สร้างของบุคคลหรือนิติบุคคล
      เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานก่อสร้าง รวม 11,400,000 บาท
งบลงทุน รวม 11,400,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนแบบ ค.ส.ล. 1 ชั้น จํานวน 1 
หลัง (12 ห้อง) สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ราชพัสดุสนามบาสเกตบอล
เทศบาลเมืองบัวใหญ่

จํานวน 1,090,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนแบบ ค.ส.ล. 1
 ชั้น ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร จํานวน 12 ห้อง ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เลขที่  13/2564 (กองสวัสดิการ
สังคม)
   เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 7  

โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาทรงโค้งพร้อมเวทีการแสดง ปรับปรุง
พื้นที่ ค.ส.ล. สถานที่ก่อสร้างบริเวณลานหน้าสระใหญ่ ถนนนิเวศ
รัตน์

จํานวน 8,660,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างอาคารหลังคาทรง
โค้ง ขนาด 16.00 x 80.00 เมตร จํานวน 1 หลัง พร้อมเวทีการ
แสดง ขนาด 12.00 x 15.00 เมตร ปรับปรุงพื้นลานหน้าสระ
ใหญ่ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เลขที่ 15/2564 
   เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 7  
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โครงการก่อสร้างอาคารห้องสุขารวมแบบ ค.ส.ล. 1 ชั้น จํานวน 1 
หลัง สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ราชพัสดุสนามบาสเกตบอลข้างสระ
ใหญ่

จํานวน 1,650,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างอาคารห้องสุขารวม ค.ส.ล. 1
 ชั้น ขนาดกว้าง 7.60 เมตร ยาว 9.60 เมตร ประกอบไป
ด้วย ห้องน้ําสําหรับผู้พิการ จํานวน 2 ห้อง  ห้องน้ําชาย จํานวน 8
 ห้อง และห้องน้ําหญิง จํานวน 8 ห้อง ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เลขที่ 14/2564 
   เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 7

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่า
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณ
วิทยากร  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
    - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 100  ลําดับที่  4 
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 36,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนสัตวแพทย์หรือบุคคลอื่นๆ ที่มาปฏิบัติ
งานให้กับเทศบาล ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3617  ลงวัน
ที่ 6 ธันวาคม 2537
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