
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลสงเปลือย

อําเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,725,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,254,686 บาท
งบกลาง รวม 14,254,686 บาท

งบกลาง รวม 14,254,686 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 100,000 บาท

เพื่อชําระเงินตนธนาคารออมสินตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น(โครงการขยายทอสงน้ําเพื่อการ
เกษตร)  

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 24,000 บาท

เพื่อชําระดอกเบี้ยธนาคารออมสินตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น(โครงการขยายทอสงน้ําเพื่อการ
เกษตร) 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 276,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เงินทดแทนลูกจางจาก
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,984,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ) ในเขตเทศบาล
ตําบลสงเปลือย  จํานวน  1,295  คน  โดยดําเนินการเพื่อรองรับ
การจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ  60 ปบริบูรณขึ้นไป  ที่มี
สิทธิและคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวแลว โดยจายอัตราเบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ  ดังนี้
ผูสูงอายุ  60-69 ป   จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ  600 บาท 
ผูสูงอายุ  70-79 ป   จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ  700 บาท 
ผูสูงอายุ  80-89 ป   จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ  800 บาท 
ผูสูงอายุ  90 ป ขึ้นไป   จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ  1,000
 บาท 
(ประมาณการขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่  302 ลําดับที่  2   
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,616,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ (เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
สนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ) ในเขตเทศบาลตําบลสงเปลือย จํานวน 270 คน โดย
ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูพิการที่มีสิทธิและ
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2562
 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไวแลว โดยคนพิการ
ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทตอ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2557
)  และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา  18  ป คนละ 1,000 บาทตอ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28  เมษายน  2563) 
(ประมาณการขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่ 302 ลําดับที่  1  

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูป่วย
เอดส แกผูป่วยเอดสที่แพทยรับรองและไดทําการวินิจฉัย
แลว จํานวน  22  คนๆ ละ  500  บาท/เดือน    โดยตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และตั้งจาย
จากเงินรายได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
หนาที่ 303   ลําดับที่ 3    

เงินสํารองจาย จํานวน 350,000 บาท

รายจายที่ตั้งไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวม
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 604,386 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น(ก.บ.ท.)

สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตําบลสงเปลือย   
อําเภอเขาวง    จังหวัดกาฬสินธุ

จํานวน 106,600 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตําบล
สงเปลือย   อําเภอเขาวง    จังหวัดกาฬสินธุ   โดยสมทบไมนอย
กวาอัตรารอยละของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ สมทบเงินไมนอยกวารอยละ 40   กรณีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมรวมเงินอุด
หนุน  ตั้งแต 6 ถึง 20  ลานบาท      

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสงเปลือย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสงเปลือย โดย
ยึดหลักการออมประชาชน 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมทบ 1 สวนและรัฐบาล 1 สวน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
.2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
หนาที่ 303  ลําดับที่ 4

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,644,270 บาท

งบบุคลากร รวม 6,777,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เงินเดือนนายก  เดือนละ 27,600 บาท/12 เดือน   เป็น
เงิน  331,200 บาท
- เงินเดือนรองนายก  เดือนละ 15,180  บาท   จํานวน  2
 คน/12  เดือน  เป็นเงิน 364,320  บาท
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก / รองนายก  
- เงินประจําตําแหนงนายก  เดือนละ 4,000 บาท/12
   เดือน เป็นเงิน    48,000   บาท
- เงินประจําตําแหนงรองนายก  เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2
 คน/12 เดือน เป็นเงิน 72,000  บาท           

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก  
- คาตอบแทนพิเศษนายก      เดือนละ4,000  บาท/12  เดือน 
เป็นเงิน 48,000  บาท
- คาตอบแทนพิเศษรองนายก  เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2
 คน/12   เดือน เป็นเงิน  72,000  บาท
 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็น-คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน
ละ  9,660   บาท/12 เดือน    เป็นเงิน  115,920  บาท   
-คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ   6,900
   บาท/12 เดือน     เป็นเงิน  82,800  บาท   
  

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก
- ประธานสภาฯเดือนละ 15,180 บาท/12 เดือน เป็นเงิน 
   182,160   บาท
- รองประธานฯ เดือนละ 12,420 บาท/12 เดือน เป็นเงิน 
   149,040   บาท
- สมาชิกสภาฯ เดือนละ 9,660  บาท จํานวน 10 คน/12
 เดือน เป็นเงิน  1,159,200  บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,153,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,249,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลประจําปและเงินปรับ
ปรุงตามคําสั่งเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป ใหแก ปลัด
เทศบาล/ รองปลัดเทศบาล   หัวหนาสํานักปลัด/หัวหนาฝ่าย
ปกครอง/ หัวหนาฝ่ายอํานวยการ/ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
การ/นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ/เจาพนักงานธุรการชํานาญ
งาน   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของปลัดเทศบาลผูมีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑระเบียบฯกําหนด เดือน
ละ 7,000  บาท  12  เดือน  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของปลัดเทศบาล/ รองปลัด
เทศบาล/ หัวหนาสํานักปลัด/หัวหนาฝ่ายอํานวยการ/ หัวหนาฝ่าย
ปกครอง/หัวหนาฝ่ายอํานวยการ ผูมีสิทธิไดรับตามหลักเกณฑ
ระเบียบฯกําหนด 
 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 592,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและคาตอบแทน
พนักงานจางชั่วคราว   และเงินปรับปรุงตามคําสั่งคาตอบแทน
พนักงานจาง  ใหแก พนักงานขับรถยนต/ นักการภารโรง/ผูชวย
เจาพนักงานประชาสัมพันธ/ คนงานทั่วไป 
                   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 22,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางชั่วคราว ใหแก ผูชวยเจา
พนักงานประชาสัมพันธ/ คนงานทั่วไป             
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งบดําเนินงาน รวม 1,715,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความผิดละเมิด    คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
วินัย  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  หรือคาสมนาคุณคณะ
กรรมการสอบคัดเลือก  ฯลฯ  บุคลากรที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด               
   

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการในการ
ประชุม เชน คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและ
คณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมที่มีการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับกิจการงานของสภาเทศบาล  คณะกรรมการฯซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามที่กฏหมาย  ระเบียบกําหนด
              

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด    

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บานไดตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา และผูไดรับบํานาญปกติฯ ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามกฏหมาย  ระเบียบ  ขอ
บังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด    

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเหมาบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ  เชน  คาถายสําเนาเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวเนื่องกับการจางเหมาโฆษณาประชา
สัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ)  คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาโทรศัพทพวงภายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ(ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)  คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล คาจาง
เหมาอื่น ๆ ฯลฯ  ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่และสามารถเบิก
จายตามกฏหมาย ระเบียบ ของบังคับ คําสั่ง หรือตามที่หนังสือสั่ง
ที่กําหนด 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขา
ดูงานหรือเยี่ยมชม  หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ  การแถลงขาวของ อปท. การมอบเงินหรือสิ่งของใหอปท
.   คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี  คาใชจายในการประชุมราชการตองเป็นการ
ประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจของ อปท.  และใหหมายรวมถึงการ
ประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม  เชน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้อ
อาหาร  การประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการที่สภาตั้ง
ขึ้น  การประชุมระหวาง อปท. กับ อปท. การประชุมระ
หวาง อปท. กับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน การ
ประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ของอปท. คาเชาหอง
ประชุม  คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง  เป็นไป
ตามกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งที่กําหนด   
   
         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับกรณีการ
จัดการเลือกตั้งแทนตําแหนงวาง รวมทั้งคาใชจายอื่นเพิ่มเติม(ยก
เวนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง)  อีกทั้งใหความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด       
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ   คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู
บริหาร  สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จาง  และผูที่ไดรับคําสั่งจากคณะผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีสิทธิ
เบิกไดตามกฏหมาย  ระเบียบ ของบังคับ  หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด   

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนในการประชุม  หรือศึกษาอบรมตาง ๆ 
สําหรับผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางฯลฯและผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝกอบรมตาง ๆ สําหรับผู
บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ฯลฯ
   ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด    

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา  สําหรับ
พิธีการวันสําคัญตาง ๆตามวาระและโอกาสที่จําเป็น และมีความ
สําคัญ

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม  พานพุม
เงินพุมทอง พวงมาลัย กรวยดอกไม  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม
หรือพวงมาลา    สําหรับวางอนุสาวรียหรือใชในการจัดงาน  การ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรตาง ๆ  ตามกฏหมาย  ระเบียบ
ที่กําหนด              

โครงการจัดงานตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  ประกวดการ
แขงขัน   วันทองถิ่นไทย   วันเทศบาลและสําคัญอื่น ๆ ฯลฯ
   โดยใชจายเป็นคาดําเนินกิจกรรมเชน  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆที่
จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ  ตามระเบียบที่กําหนด   ปรากฏใน
แผนพัฒนาหาป  หนา  342-343  ลําดับ
ที่ 12-13  (2561-2565)  หวงป  2565     
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โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเส็ดจ  สง
เสด็จ  หรือเกี่ยวเนื่องกับรับเสด็จ  สงเสด็จ พระมหากษัตริย  พระ
ราชินี  พระบรมวงศานุวงศฯในพื้นที่ใหเป็นไปดวยความเรียบ
รอย  มีความปลอดภัยและสมพระเกียรติฯในทุกขั้นตอน เชน จัด
ทําซุมรับเสด็จฯ  และจัดหาโตะหมูบูชา  พรอมประดับไฟแสง
สวาง  ประดับธงตราสัญญาลักษณ   จัดเตรียมสถานที่/ศาลาทรง
งาน  จัดเตรียมการแสดงหนาพระที่นั่ง  จัดหาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม สําหรับเจาหนาที่และประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ  จัด
หากําลังเจาหนาที่ตํารวจ   และชุดรักษาความปลอดภัย   เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการจราจร  ฯลฯ    โดยถือปฏิบัติตาม
กฏหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการที่กําหนด  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  339  ลําดับ
ที่ 10  หวงป  2565   

โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น กลมองค
กรภายในตําบลสงเปลือย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมหัวหนาสวนราชการ ผูนําทอง
ที่ ผูนําทองถิ่นกลุมองคกรภายในตําบลสงเปลือย โดยจายเป็นคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็น  ที่มีสิทธิเบิกไดตามกฏหมาย  ระเบียบ  ขอ
บังคับ  หรือหนังสือสั่งการที่กําหนด   ปรากฏในแผนพัฒนาหา
ป  (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนาที่  16   ลําดับที่  11

โครงการเสริมสรางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝกอบรมใหแกคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาฯ  พนักงานเทศบาล    พนักงานจาง  และครูผูดูแลเด็ก โดย
จายเป็นคาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น  ที่มีสิทธิเบิกได
ตามกฏหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือหนังสือสั่งการที่
กําหนด   ปรากฏในแผนพัฒนาหาป  หนา  342  ลําดับ
ที่  11 (2561-2565)  หวงป  2565  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ   เชน  คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสิน    เครื่องพิมพดีด    เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ   รถยนตสวน
กลาง  จักรยานยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ  รถบรรทุกน้ําดับ
เพลิง ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
ตาง ๆ
  เชน  หนังสือ  ดินสอ  ปากกา   กระดาษ   หมึก ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน  คาพวงมาลา คาพวงมาลัย คาพานพุมดอกไม  พาน
ประดับดอกไม   กรวยดอกไม  ฯลฯ  และอื่นๆที่จําเป็นตองใชใน
การปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน หมอ  กระทะ  กระทะ
ไฟฟ้า  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป มีด  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายา
ดับกลิ่น  ไมกวาด   ชอนสอม  ชาม  ผงซักฟอก  แกวน้ํา  จาน
รอง   เขง  ถวยชาม  ผาปูโตะ  เตาไฟฟ้า  วัสดุประกอบ
อาหาร  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  น้ําดื่มถังขาว  และอื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท.0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง   เชน แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก  น้ํากลั่น  เบรก ครัช หมอน้ํา ไฟ
หนา ไฟเบรก ยางรถยนต  ยางรถจักรยานยนต ฯลฯ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุง
ตม  น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันหลอลื่น  ถาน ฯลฯ สําหรับรถยนตสวน
กลาง 1  คัน รถจักรยานยนต 2 คัน  และ รถยนตบรรทุกน้ําดับ
เพลิง  1 คัน รถบรรทุกขยะ 1 คัน เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ป้ายประชา
สัมพันธ   เมมโมรี่การด  แผนป้ายหรือ  โปรเตอร ฯลฯ    เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท.0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนจัดเก็บ
ขอมูล  ผาหมึก  อุปกรณเพิ่มเติม  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง    สายเคเบิล  เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลตางๆ แบบฮารดดิสต  แบบซีดีรอม  ฯลฯ    เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท.0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,410 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบลสงเปลือย และ
ไฟฟ้าสาธารณะ  กิจการประปา  หรือกิจการที่อยูในความดูแล
ของเทศบาล    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลสง
เปลือยและคาน้ําประปาโครงการชลประธานกาฬสินธุ   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานที่ใชในการติดตอราชการ 
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาธรรมเนียมการโอนเงิน  คาสงหนังสือ
ราชการ  หรือพัสดุภัณฑ   และคาสงแฟกซเอกสารทาง
ราชการ  เป็นตน       

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  คา
ธรรมเนียมในการใชบริการ ฯลฯ       
  

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 12,410 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซด  คาเชาพื้นที่อีเมลลงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส   และคาบํารุงรักษาและปรับปรุงพัฒนาเพื่อใชใน
การปฏิบัติงานในการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารขอมูลของ
เทศบาลและจัดเก็บขอมูลทางอินเตอรเน็ตในระบบออนไลน     

งบลงทุน รวม 89,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาโตะทํางานระดับ 3-6 พรอมเกาอี้ จํานวน 6,600 บาท

 เพื่อจายเป็นคาโตะทํางานระดับ 3-6 พรอม
เกาอี้ จํานวน  1  ชุด  ตามราคาทองตลาด  สําหรับใชปฏบัติงา
นราชการของสภาเทศบาล 

ตเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 14,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  มีชองเก็บเอกสาร  20
 ชอง  สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารสันแฟ้ม 3 นิ้ว  มี  4 ลอ เคลื่อน
ยายสะดวก จํานวน  2 ตู    จํานวน  8,000  บาท   
เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  มีชองเก็บแฟ้ม
เอกสาร  40 ชอง  สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารสันแฟ้ม 3 นิ้ว  มี  4
 ลอ เคลื่อนยายสะดวก จํานวน  1 ตู   จํานวน  6,000  บาท   
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จอขนาด
ไมนอยกวา 19  นิ้ว 
คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  2  แกน
หลัก ( 2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.5 GHZ  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย 
 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
 -มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Drive  ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive  -ขนาด
ความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน  1  หนวย
 -มี DVD –RW  หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
 -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไมนอย
กวา 3 ชอง
 -มีแป้นพิมพละเมาส
 -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio  ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED –ขาว
ดํา ( 18 หนา/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
             -มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา  600x600 dpi
             -มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา  18 หนาตอ
นาที(ppm)
             -มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
             -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง
             -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
             -สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑฯ (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน  ซอมแซมเปลี่ยนหัว
รถขยะ  เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา  เปลี่ยนกระบะทาย
ของรถบรรทุกขยะ  เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก   ทําสีใหมทั้ง
คัน  เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ    
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งบเงินอุดหนุน รวม 62,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 62,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อดุหนุนองคการบริหารสวนตําบลคมเกา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ   อําเภอ
เขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2564   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559  และที่แกไขเพิ่มเติม   ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นหาป (2561-2565)  หนาที่ 344  ลําดับที่ 15 หวง
ป 2565       

อุดหนุนเทศบาลตําบลกุดสิม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการงานรัฐพิธีราชพิธีและวันสําคัญตาง ๆ  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และที่แกไขเพิ่มเติม   ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (2561-2565)  หนาที่ 343  ลําดับ
ที่ 14  หวงป  2565   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 436,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญ  และเงินปรับปรุงตามคําสั่งเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจําป 
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับตําบล  เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดการประชุม   หรือดวย
วิธีการอื่นใดตามที่กําหนดในระเบียบ  โดยจายเป็นคาปฏิบัตินอก
เวลาราชการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
สําหรับใหบริการประชาชน  คากระดาษชารท  เครื่องเขียน คา
ป้าย ฯลฯ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
มท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557   และที่แกไขเพิ่มเติม  และตามระเบียบ มท.วาดวยการคา
ใชจายในการจัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559  และที่แกไขเพิ่มเติม   ปรากฏในแผนพัฒนาหา
ป  หนา  337  ลําดับที่ 1  (2561-2565)  หวงป  2565       

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดการประชุม  หรือดวย
วิธีการอื่นใดตามที่กําหนดในระเบียบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
มท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557      และตามระเบียบ มท.วาดวยการคาใชจายในการจัด
งาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาหาป หนา  337  ลําดับ
ที่  2 (2561-2565)  หวงป  2565      
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,904,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,465,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,465,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,619,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลประจําป  และเงิน
ปรับปรุงตามคําสั่งเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป ใหแก  ผู
อํานวยการกองคลัง/ นักบริหารงานคลัง(หัวหนาฝ่าย)/ เจา
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานฯ / นักวิชาการพัสดุ
ชํานาญการ/ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของเจาพนักงานการเงิน
และบัญชีฯ
           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง/ นัก
บริหารงานคลัง(หัวหนาฝ่ายฯ)ผูมีสิทธิไดรับตาม
กฏหมาย ระเบียบฯที่กําหนด   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 758,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและคาตอบแทน
พนักงานจางชั่วคราว   และเงินปรับปรุงตามคําสั่งคาตอบแทน
พนักงานจางใหแก  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได/ ผูชวยเจา
หนาที่ธุรการ/ ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี/ ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุ/คนงานทั่วไป             

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 26,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ใหแก  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ/ ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุ/ คนงานทั่วไป             
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งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. เป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ เชน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   คณะกรรมการตรวจ
การจาง   และผูควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการเปิดซอง ที่ได
รับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่และผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
เทศบาลตามที่ไดรับมอบหมายและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กําหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
หนังสือที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล  และลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรตามกฏหมาย ระเบียบที่กําหนด    

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการในการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหาร  สมาชิกสภาทอง
ถิ่น   พนักงานเทศบาล   พนักงานจาง  และผูที่ไดรับคําสั่งจาก
คณะผูบริหารทองถิ่นใหไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ พ.ศ. 2555 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม    

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาธรรมเนียมและลงทะเบียนฝกอบรม และการ
ประชุมสัมมนาตางๆ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ฯลฯ
  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน คาซอม
แซมทรัพยสินครุภัณฑตางๆ ในหนวยงานเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ และอื่นๆ   

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่อง
เขียน  กระดาษ หมึก ฯลฯ  และอื่นๆ ที่จําเป็นตองใชในการ
ปฏิบัติงาน
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึก
ขอมูล แผนจัดเก็บขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส แผน
ดิสก  และจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
                                            

งบลงทุน รวม 49,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานระดับ 1-2  จํานวน 4
 ตัวๆ ละ 1,000 บาท    

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  พรอมเกาอี้ จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้  จํานวน 1
  ตัว ๆ ละ 3,500  บาท     

คาจัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะสํานักงาน ระดับ 1-2  จํานวน  1  ตัว ๆ
 ละ 4,000  บาท
       

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2
 บาน จํานวน 2 ตูๆละ 5,500 บาท
      คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้.-  1) ขนาด 2 บาน (มอก.) 2
) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3) คุณสมบัติตาม
      มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)     
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
      -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
      และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็ว
      สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอยกวา 4 GHZ จํานวน 1 หนวย
      -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด 
      ไมนอยกวา 4 MB
      -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
      -มีหนวยความจําเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
      Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
      -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
      -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอย
      กวา 1 ชอง
      -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวา 3 ชอง
      -มีแป้นพิมพและเมาส
      -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ(Multifunction) เลเซอร หรือ LED จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
      -เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
      -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600x600 dpi
      -มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28
 หนาตอนาที (ppm)
      -มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา  256  MB
      -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
      -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200  dpi
      -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
      -สามารถถายเอกสารได
      -สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99  สําเนา
      -สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400  เปอรเซ็นต
      -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
      -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวน
      ไมนอยกวา 1 ชอง
      -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
      -สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได             
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2564  ตั้งจายจากเงินรายได   
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,600 บาท
งบบุคลากร รวม 180,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 180,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับนักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน(ปก./ชก.)ประจําปและเงินปรับปรุงเงินเดือนตามคําสั่งเงินเดือน
พนักงานเทศบาลในสังกัดหนวยตรวจสอบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,079,280 บาท

งบบุคลากร รวม 922,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 922,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 439,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  และเงินปรับปรุง
ตามคําสั่งเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  ใหแก   เจา
พนักงานป้องกันฯชํานาญงาน                
  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  คาตอบแทน
พนักงานจางทั่วไปและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางใหแก
ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันฯ/พนักงานขับรถดับเพลิง/พนักงานดับ
เพลิง   
                   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานดับเพลิง 
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คาตอบแทน อปพร.   คาตอบ
แทนสําหรับผูปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผูประสบสาธารณ
ภัย  หนวยกูชีพกูภัย   และคาป่วยการอปพร.ฯลฯ  ตามที่มี
กฎหมาย  คําสั่ง  ขอบังคับ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด                          

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ    คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและสมาชิก 
 อปพร.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ    คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ   คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใช
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ   หรือไปอบรมสัมมนาของขา
ราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  พนักงานจางและสมาชิก  อป
พร. ซึ่งปฏิบัติงานตามคําสั่ง  ระเบียบ  กฎหมาย  หรือหนังสือสั่ง
การที่กําหนด  

คาใชจายในกิจการวัน อปพร. ตําบลสงเปลือย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมวัน อป
พร. ประจําป 2565  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 5หนาที่ 333  ลําดับที่ 9  หวง
ป  พ.ศ. 2565      
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คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ คาประชุมสัมมนาสําหรับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนในการอบรม  คา
ประชุมสัมมนาสําหรับขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  และ
พนักงานจาง ฯลฯ  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  โดยจายเป็น คาอาหาร
วาง  และเครื่องดื่ม  คาป้าย   และวัสดุอุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับชุดปฏิบัติการจุดตรวจ  และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนที่สัญจรไปมา    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 5  หนาที่  330  ลําดับที่ 2  หวง
ป  พ.ศ. 2565     

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  โดยจายเป็น คา
อาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาป้าย   และวัสดุอุปกรณ   คาใช
จายอื่นจําเป็นสําหรับชุดปฏิบัติการจุดตรวจ  และอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนที่สัญจรไปมา    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาป (2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 5  หนาที่ 331   ลําดับ
ที่ 3  หวงป  พ.ศ. 2565    

โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.ตําบลสงเปลือย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการฝกอบรมทบทวน อป
พร.ตําบลสงเปลือย   โดยจายเป็น คาอาหาร คาอาหารวาง  และ
เครื่องดื่ม  คาป้าย   และวัสดุอุปกรณ  คาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557    และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 5  หนาที่  332  ลําดับที่ 8  หวง
ป  พ.ศ. 2565  
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โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจายเป็น คา
อาหาร คาอาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาป้าย   และวัสดุ
อุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท
.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  ยุทธศาสตร
ที่ 5  หนาที่  6  ลําดับที่ 1  หวงป  พ.ศ. 2565     

งบลงทุน รวม 6,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้ทํางาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเกาอี้ทํางาน ระดับ 1-2  จํานวน  2  ตัว 
คาตเก็บเอกสาร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กเก็บ
เอกสาร  ชนิด  7  ลิ้นชัก   จํานวน  1  หลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED –ขาว
ดํา ( 18 หนา/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
             -มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา  600x600 dpi
             -มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา  18 หนาตอ
นาที(ppm)
             -มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
             -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง
             -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
             -สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    ใหความชวย
เหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในการดํารงชีพ อาจเป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงินสดหรือ
การจัดบริการสาธารณะ เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในระดับ
เขตพื้นที่ ตามอํานาจหนาที่ เชน  ความเดือดรอนจากเหตุ
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย โรคติดตอและอื่นๆเป็นตน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ลําดับที่ 2  หวงป  พ.ศ
. 2565           

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(ฝกรวม)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น    โดยจายเป็นคาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  และที่แกไข
เพิ่มเติม   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (2561-2565)  เพิ่ม
เติมฉบับที่ 1  ลําดับที่ 5  หวงป  พ.ศ. 2565      
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โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมการป้องกันสาธารณภัยตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ   โดยจาย
เป็น คาอาหาร คาอาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาป้าย   และคา
วัสดุอุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาป (2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 5  หนาที่ 333  ลําดับ
ที่ 10  หวงป  พ.ศ. 2565      

โครงการฝกอบรมป้องกันและแกไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหา หมอกควันและไฟป่า   โดยจายเป็น คาอาหาร คาอาหาร
วาง  และเครื่องดื่ม  คาป้าย   และวัสดุอุปกรณ  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 5  หนาที่ 330  ลําดับที่ 1  หวง
ป  พ.ศ. 2565     

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแตงกายชุดฝก อปพร. หรือชุดปฎิบัติการ
 อปพร. สําหรับเจาหนาที่ทองถิ่นและเจาหนาที่ อปพร.เพื่อสวมใส
ในขณะปฎิบัติงานตามหนาที่ประกอบ
ดวย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา เป็นไปตามหนังสือที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน เสา
อากาศ  หรือเสาอากาศวิทยุ  แบตเตอรี่วิทยุ  ไมโครโฟน  สําหรับ
เครื่องรับสง – วิทยุสื่อสาร และอื่น ๆ ที่จัดอยูในประเภทนี้เพื่อใช
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นไปตามหนังสือที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาดับเพลิง  เชน  ผงเคมีดับเพลิง  น้ํายา
โฟมดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง  ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด  2  ตอน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด  2  ตอน  ความ
ยาว  10 X 10 ฟุต จํานวน  1  อัน       

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,998,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,821,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,821,540 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,438,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป    และเงินปรับ
ปรุงตามคําสั่งเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป ใหแก   นัก
บริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน)/หัวหนาฝ่าย
บริหารการศึกษา/ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ/นักสันทนา
การ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ                       
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานการ
ศึกษา  (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) / หัวหนาฝ่ายบริหารการ
ศึกษา                                           
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 312,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  2
 คน  
                   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะคาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลพนักงานจางฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  และคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น  และพนักงานจาง  สังกัดกองการศึกษา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของ เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561   
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คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนฝกอบรมประชุมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝกอบรมประชุมสัมมนาของขา
ราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง สังกัด กองการ
ศึกษา           
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  และที่แกไขเพิ่มเติม    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  คาซอมแซม
ครุภัณฑตางๆ ในหนวยงาน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน  เครื่องพิมพดีด  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  และอื่น ๆเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาปในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ  เชน  เครื่อง
เขียน   กระดาษ   หมึก  และอื่น ๆ ที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติ
งาน 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึก
ขอมูล  อุปกรณจัดเก็บขอมูล  ตลับผงหมึก    สําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง    เมนบอรด    เมมโมรี่ชิป
    เมาส    แผนดิสก  และจัดซื้อ    โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยว
กับการปฏิบัติงานและอื่นๆ เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

งบลงทุน รวม 6,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้ จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้นั่งสํานักงานพนักพิงเตี้ย ชนิดปรับโยก
เอนทั้งตัว จํานวน 1 ตัว  ตัวละ 2,800 บาท  ตามราคาทอง
ตลาด   สําหรับใชปฏิบัติงานราชการของกองการ
ศึกษา                                             

คาโตะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 3,800 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน
ระดับ  3 - 6  จํานวน 1  ชุด  ตามราคาทองตลาด  สําหรับใช
ปฏิบัติงานราชการของกองการ
ศึกษา                                     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,968,664 บาท
งบบุคลากร รวม 3,756,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,756,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,191,320 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือน ครู  ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
บานหนองแสง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนจราบ     ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดบาน
นาวี จํานวน 7 คน   จํานวน 182,610   x 12  =   2,191,320  
บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 6 คน    จํานวน 3,500  x 6 x 12  =   252,000  
บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,268,880 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผู
ชวยครูผูดูแลเด็กฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบาน    หนองแสง,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดอนจราบ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบาน
นาวี จํานวน 7 คน    เป็นเงิน 1,135,320   บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานหนองแสง จํานวน 1
 คน  จํานวน 11,130 x 12   =  133,560   บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 44,460 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็กฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานหนอง
แสง จํานวน 1 คน  จํานวน 2,000  x 12  = 24,000   บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานหนองแสง จํานวน 1
 คน     จํานวน 1,705 x 12   =  20,460   บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,368,204 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 12,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรใหขาราชการครูผูดูแล
เด็ก หรือผูมีสิทธิตามกฎหมาย                     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,176,825 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลใหปฏิบัติงานในตําแหนง ผู
ดูแลเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนจราบ จํานวน 1
คน จํานวน 9,000 x 12 = 108,000 บาท 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว
 10 กรกฏาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานโครงการวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กภายในตําบลสงเปลือยและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติของโรงเรียนภายในตําบลสงเปลือย

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ ประกอบ
ดวยเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลสงเปลือยและ
โรงเรียนภายในตําบลสงเปลือย คาวัสดุ อุปกรณ คารับรอง คา
ตอบแทนการแสดง คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาป้าย คาเชา
เครื่องเสียงเครื่องดนตรีอุปกรณ แสง สีเสียง บนเวทีและเจาหนาที่
ควบคุม และเครื่องดื่ม ฯลฯ  เป็นไปตาม                             
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 5 ป (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 304  ลําดับที่ 1      
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  เป็นคาอาหาร
กลางวันศูนยเด็กเล็ก

จํานวน 694,575 บาท

คาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา  เป็นคาอาหารกลางวันศูนยเด็กเล็ก  จํานวน 3
 ศูนย จํานวน 135  คนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานหนอง
แสง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนจราบ , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
บานนาวี   ในอัตรา 21 บาท/คน  จํานวน 245  วัน/ป     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 309  ลําดับที่ 13       

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเป็นคา
จัดการเรียนการสอน

จํานวน 229,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ป)  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานหนอง
แสง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนจราบ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบาน
นาวีจํานวน 135 คน คนละ 1,700 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 306  ลําดับที่ 7    
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเป็นคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

จํานวน 32,250 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5ป) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานหนอง
แสง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนจราบ,           ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดบานนาวี   จํานวน 75 คน  คนละ 430
 บาท     จํานวน 430  x 75  = 32,250   บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 309  ลําดับที่ 14     

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเป็นคาเครื่อง
แบบนักเรียน

จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5ป) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานหนอง
แสง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนจราบ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  วัด
บานนาวี   จํานวน 75 คน  คนละ 300
 บาท    จํานวน 300  x 75  = 22,500   บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 310  ลําดับ
ที่ 15                                
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเป็นคาหนังสือ
เรียน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
ป) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานหนองแสง,ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานดอนจราบ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานนาวี   จํานวน 75
 คน  คนละ 200 บาท   จํานวน 200  x 75  = 15,000   บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 310  ลําดับที่ 16  

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเป็นคาอุปกรณ
การเรียน

จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5ป) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานหนอง
แสง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนจราบ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบาน
นาวี   จํานวน 75 คน  คนละ 200
 บาท    จํานวน 200  x 75  = 15,000   บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 311  ลําดับที่ 17                         

วันที่พิมพ : 27/9/2564  10:03:33 หนา : 40/70



ค่าวัสดุ รวม 1,119,899 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,119,899 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อจาย
เป็น หมอ กระทะ เตา ถังแกส อางลางจาน หมอหุงขาว
ไฟฟ้า ถวยชาม ชอน สอม ฯลฯ 
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) จัดสรรใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดบานหนองแสง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนจราบ  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดบานนาวี จํานวน 135 คน  อัตราคนละ 7.37
 บาท/คน  จํานวน  260  วัน/ป ตั้งไว  258,687   บาท  ดังนี้     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 308  ลําดับที่ 9     
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) จัดสรรใหนัก
เรียน อนุบาล - ประถมศึกษาปที่  6   สังกัด (สพฐ.) จํานวน 439
 คน  อัตราคนละ 7.37 บาท/คน  จํานวน   260  วัน/ป   ตั้ง
ไว   841,212  บาท   ดังนี้
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 307  ลําดับที่ 10                               
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 308  ลําดับที่ 11         
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 308  ลําดับที่  12                            
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 59,480 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 43,200 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลสงเปลือย 3 ศูนย

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาล ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบาน
นาวี
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,680 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยมีคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาใชจายตางๆเกี่ยวกับการ
บริการสื่อสารและโทรคมนาคมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ดอนจราบ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานนาวี

งบเงินอุดหนุน รวม 1,843,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,843,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม จํานวน 911,400 บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม  อัตราคนละ 21
 บาท/ คน จํานวน  200  วัน  จํานวน  217 คน คิด100 %  รวม
เป็นเงิน  911,400  บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
อาหารกลางวัน   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 312  ลําดับที่ 19

เงินอุดหนุนโรงเรียนบานนาวี จํานวน 420,000 บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียนบานนาวี  อัตราคนละ 21
 บาท/ คน  จํานวน 200 วัน จํานวน 100  คน  คิด100% รวม
เป็นเงิน 420,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
อาหารกลางวัน                                            
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 312  ลําดับที่ 20
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เงินอุดหนุนโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร จํานวน 512,400 บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร    อัตราคนละ  21
 บาท/ คน  จํานวน  200 วัน  จํานวน  122 คน  คิด 100
 %   รวมเป็นเงิน 512,400  บาท  เพื่อสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการอาหารกลางวัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่  311  ลําดับที่ 18

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 180,600 บาท

งบบุคลากร รวม 180,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 180,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับนักวิชาการสาธารณ
สุข(ปก./ชก.)ประจําป  และเงินปรับปรุงเงินเดือนตามคําสั่งเงิน
เดือนพนักงานเทศบาลประจําป

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 511,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 191,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ผูปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผสูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ของตน  เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน เดือน
ละ 5,000  บาท  จํานวน  12 เดือน
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ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตาม
โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบาตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี   กรม
พระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนาวี  เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีน
และอุปกรณตางๆที่จําเป็นตามโครงการฯ   เพื่อป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30  บาท  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่กําหนด      

คาใชจายสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสํารวจขอมูลจํานวน
สุนัข/แมว     ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ ตัวละ  3  บาท     

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับพนหมอก
ควันกําจัดยุงลาย เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง   ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนกําจัดตัวแกยุงลายและคาจัดซื้อ
ทรายอะเบท   
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูบานๆ
ละ  20,000  บาท  เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริใน
กิจกรรมตางๆใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 253 ลําดับที่ 1 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,005,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,814,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,814,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,427,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  และเงินปรับปรุง
ตามคําสั่งเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป ใหแก   ผูอํานวย
การกองสวัสดิการสังคม  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  นัก
พัฒนาชุมชน     
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม   นักบริหารสวัสดิการสังคม  ที่มีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณไวไมเกิน 12 เดือน 
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 327,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางประจําป ใหแก ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  2 คน 
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งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายสําเนาเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง  คาจาง
เหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาใชจายตาง ๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น  พนักงาน
จาง   รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากเทศบาลตําบลสงเปลือยใหเดิน
ทางไปราชการ    

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน/สัมมนาสําหรับขาราชการ  พนักงาน
สวนทองถิ่น   พนักงานจาง   และผูมีสิทธิเบิกจายตาม
ระเบียบฯ ที่กําหนด
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  เชน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพเอกสาร  และคุรุภัณฑ
ตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ของกอง
สวัสดิการสังคมและในสวนที่อยูในความรับผิดชอบ เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอร ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร วี
ดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน เมมโมรี่การด
 สี พูกัน ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของกองสวัสดิการสังคม
และในสวนที่อยูในความรับผิดชอบ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  เมาส  เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บของ/ตเก็บเอกสาร จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู โดยมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ คือ มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้น
ปรับระดับ 3 ชั้น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ
ตอการปฏิบัติราชการ สามารถปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 909,440 บาท

งบบุคลากร รวม 742,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 742,440 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 694,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและคาตอบแทน
พนักงานจางชั่วคราว และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางให
แก พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ/พนักงานประจํารถบรรทุก
ขยะ   4 คน                     
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางชั่วคราว ใหแก พนักงานประจํารถบรรทุกขยะ 3
 คน
              

งบดําเนินงาน รวม 167,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 162,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมในการบริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการกําจัดหรือทิ้งขยะมูลฝอยกับ
เทศบาลตําบลกุดสิม   

คาธรรมเนียมในชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในชางน้ําหนักขยะกอนที่จะนําไปกําจัด
หรือทิ้งขยะมูลฝอยกับเทศบาลตําบลกุดสิม   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชาคมหมบานเพื่อใชและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณ
ประโยชนเพื่อประโยชนในราชการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการฯ  โดยจายเป็นคาป้ายไว
นิล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น   ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (2561-2565) หนาที่ 328 หวงป 2565    

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการฯ โดยจายเป็นคาป้ายไว
นิล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น   ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (2561-2565) หนาที่ 328 หวงป 2565   

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ  เชน  เครื่องแบบ   ถุง
เทา   รองเทา  หมวก  ผาผูกคอ เสื้อกันฝน ถุงมือ และอื่น ๆ ที่จํา
เป็นตองใชในการปฏิบัติงาน         
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการจัดคายกลางวัน
เด็ก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการ
จัดคายกลางวันเด็ก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาสมนาคุณวิทยากรประจํากลุม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  301   ลําดับ
ที่ 14        

คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมการป้องกันและแกไข
ปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว  ประกอบ
ดวย  คาเอกสาร  คาสํารวจขอมูล  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาพาหนะ  คา
สถานที่ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565)  หนาที่   294     ลําดับที่  1
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คาใชจายในการสนับสนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควรและการตั้งครรภในวัยรุน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชเป็นเงินสนับสนุนสงเสริมโครงการป้องกันและแกไขการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการตั้งครรภในวัยรุน โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากรบรรยาย คาวิทยากรกลุมยอย คาวัสดุ คาจัดทําป้าย ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
หนาที่  295  ลําดับที่   3

คาใชจายในการสนับสนุนโครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู
สูงอายุ  ประกอบดวย คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่   297   ลําดับ
ที่   6   

คาใชจายในการสนับสนุนโครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
สตรี  ประกอบดวย คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่  300  ลําดับที่ 12
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คาใชจายในการสนับสนุนโครงการฝกอบรมสงเสริมการประกอบ
อาชีพครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่น
คงของครอบครัว  ตามโครงการฝกอบรมสงเสริมการประกอบ
อาชีพครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่ 241  ลําดับที่   6

คาใชจายในการสนับสนุนโครงการฝกอาชีพใหผูพิการ ผูสูงอายุ ผู
ดอยโอกาส ในพื้นที่ตําบลสงเปลือย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาสนับสนุนสงเสริมการสรางอาชีพใหกับผูพิการ ผูสูง
อายุ ผูดอยโอกาส  ตามโครงการฝกอาชีพใหผูพิการ ผูสูงอายุ ผู
ดอยโอกาส ในพื้นที่ตําบลสงเปลือย  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565)   หนาที่  240   ลําดับที่ 4

คาใชจายในการสนับสนุนโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
เพิ่มมูลคาสินคา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอบรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาตาม  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565)   ลําดับที่  2  หนาที่  294             
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คาใชจายในการสนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสราง
แกนนําเด็กและเยาวชนตําบลสงเปลือย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาใชจายในการสนับสนุนตามโครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและสรางแกนนําเด็กและเยาวชน  ประกอบดวย คา
ป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565)   หนาที่  295  ลําดับที่   4

โครงการหมูบานสี่ขาวปลอดภัยยาเสพติด อบายมุก และ
อาชญากรรม

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจายเป็น คา
อาหาร คาอาหารวาง  และเครื่องดื่ม  คาป้าย   และวัสดุ
อุปกรณ  คาใชจายอื่นๆที่จําเป็น    โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   และที่แกไขเพิ่มเติม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาป (2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 5  หนาที่ 226  ลําดับ
ที่ 6  หวงป  พ.ศ. 2565     (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณเพื่อนําไป
ใชตรวจกลุมเป้าหมาย  เพื่อบําบัด  รักษาฟนฟู ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธ จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุตามโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติดตามแผน”ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดม
กวาดลางยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ” ประจําป 2565  (พ.ศ
. 2561 – 2565)   เพิ่มเติมฉบับที่2  หนาที่ 5   ลําดับที่ 1 
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลสงเปลือย โครงการ
เยี่ยมบาน

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลสงเปลือย  ตาม
โครงการเยี่ยมบาน เพื่อดูแลผูที่มีปัญหาดานสุขภาพ ทางดานราง
กาย จิตใจ สังคม และสํารวจเคสผูประสบปัญหาทางสังคม  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่  300
  ลําดับที่  13   

อุดหนุนสภาองคกรชุมชนตําบลสงเปลือย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาองคกรชุมชนตําบลสงเปลือย  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับ 4
  หนาที่  14  ลําดับที่  9   
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดในตําบลสง
เปลือย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการกีฬาตานยาเสพติดสาน
ความสัมพันธชุมชนในตําบลสงเปลือย โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุอุปกรณ คาอุปกรณกีฬา คาชุดนักกีฬา คาตอบแทน
กรรมการ   คารับรอง คาสถานที่จัดงาน คาป้าย คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ        
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559       
เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 318  ลําดับที่ 1                           
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและรดน้ําขอพรผสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตและรดน้ําขอพรผูสูงอายุ  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุอุปกรณ คารับรอง คาสถานที่จัดงาน คาใชจายในการ
ตกแตงสถานที่ คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไป
ตาม              
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 5 ป (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 304  ลําดับที่ 1      
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โครงการแหเทียนเขาพรรษาตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายประกอบดวย คาจัดเตรียมขบวนแหเพื่อเขา
รวมแหเทียนพรรษารวมกับองคปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเขา
วง คาป้ายไวนิล คาอาหาร คาน้ําดื่ม  คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณตกแตงขบวนแหเทียน ฯลฯ เป็นไป
ตาม                             
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
 หนาที่ 15  ลําดับที่ 10      

งบเงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสงเปลือยตามโครงการประเพณีวันลอย
กระทง

จํานวน 70,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสงเปลือย ตามโครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 323  ลําดับ
ที่ 11
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสงเปลือยตามโครงการสืบสานประเพณี
บุญชําฮะ

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสงเปลือย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญชําฮะ                               
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 323  ลําดับที่ 12                       

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสงเปลือยตามโครงการสืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟผไทสงเปลือย

จํานวน 85,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสงเปลือย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟผูไทสงเปลือย  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 324  ลําดับที่ 13   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,441,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,981,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,981,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 978,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลประจําป  และเงิน
ปรับปรุงตามคําสั่งเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป ใหแก  ผู
อํานวยการกองชาง/ หัวหนาฝ่ายการโยธา/นายชาง
โยธา                                 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลที่ควรไดรับ
ตามระเบียบฯที่กําหนด  ใหแก  ผูอํานวยการกองชาง/ หัวหนา
ฝ่ายการโยธา     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 895,920 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและคาตอบ
แทนพนักงานจางชั่วคราว  และเงินปรับปรุงตามคําสั่งคาตอบแทน
พนักงานจาง  ใหแก ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ/ผูชวยเจาหนาที่
พัสดุ/ ผูชวยชางไฟฟ้า/ผูชวยชางโยธา/ผูชวยเจาพนักงาน
ประปา/คนงานทั่วไป                                         
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 46,140 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางชั่วคราว และเงินปรับปรุงตามคําสั่งคา
ตอบแทนพนักงานจางใหแก ผูชวยชางโยธา/ผูชวยเจาพนักงาน
ประปา/คนงานทั่วไป                                          
 

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล  หรือผูที่มีสิทธิตามระเบียบ  กฎหมาย
กําหนด                                                                     
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คา
จางออกแบบ  คารับรองแบบ  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนิน
การเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายสํานักงาน   หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักณะเป็นสิ่ง
กอสราง คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชน้ํา
ประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้ง
อุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณฯลฯ  คาจางเหมา
กําจัดวัชพืชสองขางถนนหรือสาธารณะตางๆ  หรือคาจางเหมา
แรงงานขุดลอกรางระบายน้ํา บอพักน้ํา ทอระบายน้ํา ตาม
ถนน/ซอยตาง ๆ  ในเขตเทศบาลตําบล  คาใชจายในการปักผัง
แนวเขตถนน  ผังเมือง  คาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตลอดจนคาใชจายใน
การรังวัดอื่น ๆ  ฯลฯ  และคาธรรมเนียมตางๆ  ที่
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการที่กําหนดใหเบิกจาย
ได                        

คาซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม   คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า   การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้า  และอุปกรณ  ฯลฯ  คาติดตั้งหรือคาติดตั้งมิเตอร
ไฟฟ้า    คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟ้า  และอุปกรณ  คาปัก
เสาพาดดับ  ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้ารวมคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า   ฯลฯ    ตามที่กฏหมาย  ระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรมและ
สัมมนา  ในการประชุมของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง ฯลฯ
 ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด    

คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ฯลฯ ที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบที่กําหนด    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ  ที่ชํารุดเสียหายใชงานไม
ได  เพื่อใหสามารถใชงานไดดีขึ้น  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพดีด   เครื่องปรับอากาศ   รถยนตสวน
กลาง  ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ  เชน  เครื่อง
เขียน   กระดาษ   หมึก  ฯลฯ ที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ  สําหรับติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะและเสียงตามสาย  ตามถนน  ตรอกซอย สํานัก
งาน อาคารตางๆ เชนหลอดไฟ โคมไฟ และอุปกรณอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของและเครื่องมือ ซอมแซม ไฟฟ้าตางๆ  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  กระดาษบันทึก
ขอมูล  แผนจัดเก็บขอมูล    ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป   เมาส   แผน
ดิสก    และจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ    
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งบลงทุน รวม 30,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน     ระดับ 1-2  จํานวน  3
  ตัว  ตัวละ 1,000 บาท  
 

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 1
 ตูๆละ 5,500 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ .- 1) ขนาด 2 บาน ( มอก.)  2). มี
แผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น ) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม)  

คาจัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะสํานักงาน ระดับ 1 -2  จํานวน  1 ตัว ๆ
 ละ 4,000 บาท   

ครุภัณฑกอสราง

คาชุดแบบหลอเห็ลก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชุดแบบหลอเหล็ก  10  กก. 3 ลูก ทรง
เหลี่ยม ขนาด  15*15 ซม.น้ําหนักประมาณ 9-10 กก.พรอมเหล็ก
กระทุง  1  อัน  ราคาชุดละ 5,000  บาท   
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ครุภัณฑสํารวจ

คาไมตาฟอลูมิเนียมแบบชัก จํานวน 2,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาไมตาฟอลูเนียมแบบชัก  ความยาว  7  เมตร  
        คุณลักษณะพิเศษ
 -ทําดวยอลูมิเนียมอยางดี
 -ความยาว  7  เมตร  สามารถเลื่อนขึ้น – ลงได
 -มีขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง  เป็นรูปตัว  E  โดยแบงชองๆละ 1
 ซม.มีเลขกํากับทุก  10  ซม.
 -มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไมสตาฟ
 -มีปุ่มล็อคยืดขณะใชงาน
 -สีที่ขีดแบงเป็นสีดําสลับแดง ทุกๆ 1 เมตร  บนพื้นสีขาว
 -มีโลหะหุมปลายรองรับดานลาง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่องๆละ
10,000 บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน
 เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ Printer, `copier, และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
 มีความละเอียดในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28
 หนาตอนาที (ppm )
 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
 สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
 มีความละเอียดในการสแกนสูง ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto  Document Feed )
 สามารถถายเอกสารได
 สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
 สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
 มีชองเชื่อมตอ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface ) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
 สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
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งานก่อสร้าง รวม 2,652,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 460,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  เครื่องปรับอากาศ  เครื่อง
คอมพิวเตอร  รถจักรยานยนต ฯลฯ เพื่อจายเป็นคาซอมแซมที่ดิน
และสิ่งกอสราง  ในพื้นที่ของถนน  ตรอก  ซอย  อาคารตางๆ  คา
ซอมแซม/ขุดลอกรางระบายน้ํา ที่อยูในความดูแลของเทศบาล
ตําบลสงเปลือย  เพื่อใหใชงานปกติ  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 4 หนาที่  13 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางและวัสดุประปา  ไดแก  ไมตางๆ  ปูน
ซีเมนต  ทราบ  หิน อิฐ  แอสฟัสท  ยาง
มะตอย  ตะปู  กระเบื้อง  สังกะสี  ทอตางๆ ทอ PVC  ของอ ขอ
ตอตรง สามทาง ยีโบล กาวทาทอ ประตูน้ํา และอื่น ๆ  ฯลฯ ที่
จัด  อยูในประเภทนี้    

งบลงทุน รวม 1,692,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,692,800 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งกอสรางตางๆ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารสิ่งปลูกสราง
ตางๆ เชน ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม  อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลสงเปลือย เพื่อใหมีสภาพที่สามารถใช
งานไดตามปกติ 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 313  ลําดับที่ 21                     
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาติดตั้งกลองวงจรปิดจุดเสี่ยงจุดเอันตรายภายในตําบลสงเปลือย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งกลองวงจรปิดจุดเสี่ยงจุดอันตรายภายใน
ตําบลสงเปลือย 4 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกบานดอนไมคุม หมูที่ 1 ศาลาประชาคม
จุดที่ 2 บริเวณทางเขาหมูบาน หมูที่ 2 บานหนองแสง(ถนนหนอง
แสง-นาโก)
จุดที่ 3 บริเวณหนาโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค(ถนนสาย
หนองหาง)
จุดที่ 4 บริเวณสี่แยกโรงเรียนบานนาวี
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนาที่  6 ลําดับ
ที่ 1                   

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บาน
หนองตากไห

จํานวน 403,200 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานหนองตากไห ปริมาณ
งาน รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.4 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.4 เมตร ความยาวไมนอยกวา 153 เมตร จุดเริ่มตน
โครงการตรงบาน นายบุญดก นรบัติ จุดสิ้นสุดโครงการ
ที่ ระยะ 153 เมตร กอสรางตามแบบ ทต.สป. 01/2564  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนาที่  12 ลําดับที่ 7
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  บาน
หนองแสง

จํานวน 309,200 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  บานหนองแสง  ปริมาณงาน ราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.4 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.4 เมตร ความยาวไมนอยกวา 117 เมตร จุดเริ่มตน
โครงการตรงบาน นายบรรจง สุรทิพย จุดสิ้นสุดโครงการที่ นาย
ประมวล คําบุตรดา  กอสรางตามแบบ ทต.สป. 03/2564  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนาที่  8 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5  บาน
ดอนฮูฮา

จํานวน 124,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5  บานดอนฮูฮา  ปริมาณงาน ราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.4 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.4 เมตร ความยาวไมนอยกวา 46 เมตร จุดเริ่มตน
โครงการตรงบาน นางสุกัญญา ชาญศรี จุดสิ้นสุดโครงการที่ นาย
ลําไพ เฟองตลบ กอสรางตามแบบ ทต.สป. 05/2564  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนาที่  9 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7  บาน
นาวี

จํานวน 403,200 บาท

 เพื่อตั้งจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานนาวี ปริมาณงาน รางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.4 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 153 เมตร จุดเริ่มตนโครงการตรงบาน นายชู ศรี
วรขันธุ จุดสิ้นสุดโครงการที่ ระยะ 153 เมตร กอสรางตาม
แบบ ทต.สป. 02/2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หนาที่  10 ลําดับที่ 5
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8  บาน
ดอนสวรรค

จํานวน 343,200 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานดอนสวรรค  ปริมาณ
งาน รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.4 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.4 เมตร ความยาวไมนอยกวา 130 เมตร จุดเริ่มตน
โครงการตรงบาน นายสุนิตย เรืองไชย จุดสิ้นสุดโครงการที่ นาย
ใบศรี เรืองไชย  กอสรางตามแบบ ทต.สป. 04/2564  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หนาที่  11 ลําดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกุฉินารายณ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลสงเปลือย
 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 ป (พ.ศ
. 2561-2565)เพิ่มเติม  หนาที่ 346 ลําดับที่  1

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมเครื่องขยายเสียงหมูบานภายในตําบลสง
เปลือย  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4  หนาที่ 7 ลําดับที่  2

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 387,920 บาท

งบบุคลากร รวม 307,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 307,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 307,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับเจาพนักงานการเกษตรชํานาญ
งาน   และเงินปรับปรุงตามคําสั่งเงินเดือนพนักงานเทศบาล
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการฯโดยจายเป็นคา
วิทยากร  คาป้ายไวนิล  คาอาหาร  คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่กําหนด  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาป (2561-2565) หนาที่ 243  ลําดับที่  4  หวง
ป 2565   

โครงการสงเสริมการผลิตขาวแบบอินทรียการจัดการตลาดและการ
แปรรูป

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการฯโดยจายเป็นคา
วิทยากร  คาป้ายไวนิล  คาอาหาร  คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่กําหนด  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาป (2561-2565) หนาที่ 242  ลําดับที่  3  หวง
ป 2565   

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการฯโดยจายเป็นคาป้ายแสดง
ชื่อตนไมแตละชนิด  คาสํารวจ  ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็น  ตามระเบียบที่กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (2561-2565)  หนาที่  249  ลําดับที่  21  หวงป 2565   

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ  เชน  พันธุพืช ตนไม  พันธุ
ไม  ดอกไมประดับ ปุ๋ย วัสดุเครื่องปลูกตาง ๆ  วัสดุเพาะ ผาใบ
หรือผาพลาสติก สปริงเกลอร จอบหมุน  จานพรวน รวมถึงการ
ซอมแซมฯลฯ  สําหรับปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานและ
สถานที่อื่น ๆที่อยูในความรับผิดชอบ         
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคลอรีน  สารสม สําหรับกิจการประปาหมูบานที่อยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสงเปลือย        
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