
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบุสูง
อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 241,367.11 268,000.00 243,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

137,469.20 179,000.00 191,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 160,707.88 102,000.00 102,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 58,055.00 46,000.00 86,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 597,599.19 595,000.00 622,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,932,732.93 21,905,000.00 24,270,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,932,732.93 21,905,000.00 24,270,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,207,180.67 38,649,080.00 38,102,830.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

36,207,180.67 38,649,080.00 38,102,830.00

รวม 61,737,512.79 61,149,080.00 62,995,330.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบุสูง

อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,995,330   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 243,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 191,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 102,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 86,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,270,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,700,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 38,102,830 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 38,102,830 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบุสูง

อําเภอ วังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,995,330 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,996,140 บาท

งบบุคลากร รวม 8,956,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 27,600 บาท เป็น
เงิน 331,200 บาท
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหนง อัตราเดือน
ละ 15,180 บาท/คน เป็นเงิน 364,320 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
2.ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหนง  อัตราเดือนละ 3,000
 บาท/คน  เป็นเงิน 72,000 บาท 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 4,000
 บาท เป็นเงิน  48,000 บาท 
2.เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2
 ตําแหนง อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน เป็นเงิน 72,000 บาท 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

1.คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 9,660
 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท 
2.คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,900
 บาท เป็นเงิน  82,800 บาท 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

1.เงินคาตอบแทนประธานสภาฯ  อัตราเดือนละ 15,180
 บาท เป็นเงิน  182,160 บาท 
2.เงินคาตอบแทนรองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 12,420
 บาท เป็นเงิน  149,040 บาท 
3.เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 10 ตําแหนง อัตราเดือน
ละ 9,660 บาท/คน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,332,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,194,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 360,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือนของ
ตําแหนงปลัดเทศบาล โดยเป็นเงินประจําตําแหนง อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท และคาตอบแทนรายเดือน อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท ,เงินประจําตําแหนงของตําแหนงรองปลัด
เทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท ,เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) อัตราเดือน
ละ 4,500 บาท ,เงินประจําตําแหนงของตําแหนงหัวหน้าสํานัก
ปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท และเงินประจําตําแหนงของ
ตําแหนงหัวหน้าฝาย อัตราเดือนละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,728,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัดเทศบาล
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งบดําเนินงาน รวม 2,625,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 335,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564     

คาเบี้ยประชุม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลหรือการประชุมที่
กฎหมายกําหนดให้เบิกคาเบี้ยประชุมได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงาน
เทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549       
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ค่าใช้สอย รวม 1,265,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์ แผนพับประชา
สัมพันธ์ ป้ายชื่อถนน คาจ้างเหมาถายเอกสาร เข้าเลมเอกสาร  คา
สมัครสมาชิกนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์  คาจ้าง
เหมาบริการ  คาใช้จายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อ
สาร คารางวัลนําจับตามพรบ.จราจร คาเบี้ยประกันภัย ประกันภัย
รถสวนกลางของทางราชการ ฯลฯ
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆและคาใช้จายในการดําเนินคดี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
    

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คา
รับรองในการเลี้ยงรับรอง และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นเพื่อต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยี่ยมฯ และ
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  คารับรองในการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาเทศบาลตลอดจนคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการอีกด้วย และคาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญตางๆของชาติ คา
จัดงาน กิจกรรมตางๆ ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381
  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 139 ลําดับที่ 2

คาใช้จายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และประชาคมหมูบ้าน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 0357  ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 139 ลําดับที่ 3 

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
เทศบาล

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 127 ลําดับที่ 6 

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 140 ลําดับที่ 7
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คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาล

จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเลือกตั้ง
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552 ,พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 140 ลําดับที่ 8 

คาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล คาพวงมาลา คาพวง
มาลัยฯ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของขวัญของรางวัล คาพวงมาลา คาพวง
มาลัยฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึก
อบรม

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนดและ
จายเป็นเงินคารางวัลนําจับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร คาพวง
มาลัย คาชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา หรืออื่นๆที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน  ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตั้งไมค์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน แปรง ไม้
กวาด เขง ถ้วยชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู  ผงซัก
ฟอก  ฯลฯ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ํารถ
ยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯ
ลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม พูกัน สี แผนป้ายเหล็ก แผนป้ายไม้ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล คาไฟฟ้าที่
ทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาลและคาไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินสิทธิให้
กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม เชน คาบริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาเชาพื้นที่เว็บเพจ คาโทรศัพท์ฯลฯ

งบลงทุน รวม 314,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 176,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จํานวน 56,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน เป็นแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท ราคารวมคาติดตั้ง จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 3

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไมน้อย
กวา 118x85x40 ซม. จํานวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 66,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 2 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 2 
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จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 2 
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จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 137,700 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน 137,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง ติด
ตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมฉาบเรียบทาสี ปรับปรุงป้าย
สํานักงานเทศบาลและปรับปรุงห้องน้ําในอาคาร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบุสูงกําหนด
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 หน้า 11 ลําดับที่ 31

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบ
การบริหาร การจัดการระบบตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และ/หรือสิ่งกอสร้าง 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 140 ลําดับที่ 5 
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอวังหิน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอบต.ศรีสําราญ รวมกับสํานักงานท้องถิ่น
อําเภอวังหิน ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอวัง
หิน อําเภอวังหิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขอ
งอค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 153 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอวังหิน ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 153 ลําดับที่ 5  

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอวังหิน ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 153 ลําดับที่ 4  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,185,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,882,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,882,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,043,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลสังกัดกองคลัง 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท และตําแหนงหัวหน้าฝาย อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 738,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 และจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง เชน คณะกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ     

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549       
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 139 ลําดับ
ที่ 4    

คาใช้จายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมฯ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 139 ลําดับ
ที่ 5     

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึก
อบรม

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว   เชน  แปรง  ไม้
กวาด เขง ถ้วยชาม ช้อน สบู   ผงซักฟอก ฯลฯ        

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ   
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก มีหู
ลิ้นชัก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก
.) จํานวน 4 ตู้ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 158 ลําดับ
ที่ 33 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 629,000 บาท

งบบุคลากร รวม 519,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 และคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนที่ได้รับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น     

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึก
อบรม

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,086,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 136 ลําดับที่ 8  

คาใช้จายโครงการรณรงค์ตอต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 138 ลําดับที่ 1 

คาใช้จายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 135 ลําดับที่ 1 

คาใช้จายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 135 ลําดับที่ 3  
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ตาม
บันทึกข้อความสํานักปลัด ลงวันที่ 13 กพ.2562 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน แบตเตอร์รี่วิทยุสื่อ
สาร ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง  ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ํารถ
ยนต์ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดสวมเร็ว เสื้อ
สะท้อนแสง หมวก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังเคมีดับ
เพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องมือในการดับเพลิงฯ
ลฯ
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งบลงทุน รวม 676,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 676,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิด
บิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จํานวน 2 ตู้ คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบ
โปรง  ขนาดสูง 160 ซม. ยาว 100 ซม. พร้อมติดชื่อหนวย
งาน จํานวน 2 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า       ลําดับที่ 

จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 575,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนต์สูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จํานวน 1 คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 หน้า 15 ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซยนต์ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซยนต์ ขนาด 11 นิ้ว 1,500
 วัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซี
ซี จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  หน้า 15 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 23,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3
 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน จํานวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
   หน้า 15 ลําดับที่ 6

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดน้ําด้ามปน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดน้ําด้ามปน สามารถปรับน้ํา
ได้ 4 ระดับ มีคันโยกเปิด-ปิดน้ํา(แบบบอลวาล์ว) ปรับชนิดของน้ํา
ได้ 3 ระดับ ลําตรง/กึ่งลําฝอย/มานน้ํา จํานวน 1 อัน จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 หน้า 16 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 2

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 152 ลําดับ
ที่ 3           

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 965,000 บาท

งบบุคลากร รวม 788,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 788,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลสังกัดกองการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท และตําแหนงหัวหน้าฝาย อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 365,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาใช้จายในการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนอาสาพิทักษ์และปกป้อง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 128 ลําดับ
ที่ 1  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน ปากกา แบบพิมพ์ สมุด สิ่ง
พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน 5 ฟุต จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน 5 ฟุต ทําจาก
เหล็ก ขนาดยาวไมน้อยกวา 150 ซม. กว้างไมน้อยกวา 70
 ซม. สูงไมน้อยกวา 75 ซม. จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 155 ลําดับที่ 3
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,116,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,881,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,881,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,031,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลสังกัดกองการศึกษา 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 620,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 3,880,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549     
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ค่าใช้สอย รวม 1,720,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาจ้างเหมาบริการ  คาพาหนะนําสง
เด็กไปสถานพยาบาล  ฯลฯ       
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,400,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นคาจ้างเหมาจัดทําอาหาร
กลางวัน คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว) คาจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 127 ลําดับที่ 7

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก หรือคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 
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ค่าวัสดุ รวม 2,015,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน แปรง ไม้
กวาด เขง ถ้วยชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู  ผงซัก
ฟอก  ฯลฯ   

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,950,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 128 ลําดับ
ที่ 11

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน ไม้
ตางๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม เชน คาบริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาโทรศัพท์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 15,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 7,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ โครงโต๊ะ
เหล็ก พับเก็บได้ หน้าโฟเมก้าขาว ขาสแตนเลส
 ขนาด 60x120x75 ซม.จํานวน 8 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 8 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกิ่งไม้ จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกิ่งไม้  กําลังมอเตอร์ 800
 วัตต์ ขนาดความยาวใบตัด 460 มม. แรงดัน
ไฟ(voltage) 220 V ความเร็วขณะหมูนเปลา 1,700 RPM 
จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 9 

จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ําคูลเลอร์ จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ําคูลเลอร์สแตนเลส ขนาด 22
 เซนติเมตร  จํานวน 2 ถัง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 8 
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,340,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียนในเขตเทศบาล

จํานวน 3,340,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบุสูง  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 127 ลําดับที่ 8 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,489,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,054,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,054,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 134,400 บาท

-สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนงของตําแหนงผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นเงินประจําตําแหนง อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท และคาตอบแทนรายเดือน อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 468,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

คาเชาบ้าน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน แปรง ไม้
กวาด เขง ถ้วยชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู  ผงซัก
ฟอก  ฯลฯ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯ
ลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม พูกัน สี แผนป้ายเหล็ก แผนป้ายไม้ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 30,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน เป็นแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคา
รวมคาติดตั้ง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับที่ 19
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 760,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการคลองสวยน้ําใสไร้วัชพืช จิตอาสา พัฒนาลําน้ํา ลํา
คลอง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 137 ลําดับ
ที่ 2     

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 120 ลําดับที่ 2  

คาใช้จายโครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 137 ลําดับ
ที่ 4  
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คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ เชน โรคไข้เลือด
ออก,โรคไข้ฉี่หนู

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่ม
เติม) ถึงฉบับที่13 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 137 ลําดับ
ที่ 1  

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 137 ลําดับที่ 3 

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 หน้า 12 ลําดับที่ 2 

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 440,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 440,000  บาท สําหรับอุดหนุนคณะกรรมการหมู
บ้าน หมูบ้านละ 20,000  บาท     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 152 ลําดับที่ 1 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 131 ลําดับที่ 4 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,732,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,399,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,399,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,326,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลสังกัดกองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 153,000 บาท

-สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนงของตําแหนงผู้อํานวยการกอง
ชางโดยเป็นเงินประจําตําแหนง อัตราเดือนละ 5,600 บาท และ
คาตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ 5,600 บาท ,เงินประจํา
ตําแหนงหัวหน้าฝาย อัตราเดือนละ 1,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 888,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองชาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 คาตอบแทนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัด
จ้าง เชน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ และคาตอบแทนผู้
ปฏบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก อปท. ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตาม
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการรังวัดสอบเขตที่ดินหรือสาธารณ
ประโยชน์ในเขตเทศบาล ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวกับการ
รังวัดที่ดิน คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ       
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน แปรง ไม้
กวาด เขง ถ้วยชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู  ผงซัก
ฟอก  ฯลฯ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ํารถ
ยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 18,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,300 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบล้อ
จักรยาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะมีดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
2) เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผาศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไมน้อยกวา 20 นิ้ว
5) ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต์ ไมน้อยกวา 1.50 ลิตร
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับ
ที่ 10
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 6,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 156 ลําดับ
ที่ 11

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตั้งไมค์ ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้
ตางๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือกันไฟฟ้า เข็มขัด
นิรภัย รองเท้ากันไฟฟ้า ชุดชางไฟฟ้าฯลฯ

งบลงทุน รวม 3,010,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,500 บาท
ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์กระบอกคอริ่งใช้เจาะถนนคอนกรีต จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์กระบอกคอริ่งใช้เจาะถนน
คอนกรีต  เครื่องขนาดเส้นผานศูนย์กลางไมน้อยกวา 4 นิ้ว ความ
ยาวกระบอกไมน้อยกวา 35 ซม. จํานวน 1 กระบอก จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 157 ลําดับที่ 13

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 86,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,903,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างขยายเขตระบบจายน้ําประปาบ้านหนองหว้า หมูที่ 12 จํานวน 213,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างขยายเขตระบบจายน้ําประปาบ้านหนอง
หว้า หมูที่ 12 โดยวางทอเมนระบบจายน้ําพีวีซีขนาด 4 นิ้ว เชื่อม
กับทอเมนเดิม พร้อมประตูน้ําใต้ดินและทอเมนรองเข้าสูบ้านพัก
อาศัยขนาด 2 นิ้ว ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ลําดับที่ 388

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  14:33:18 หน้า : 42/52



กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศาลาถึงถนนลาดยางบ้าน
เห็นอ้ม-บ้านขุมคํา หมูที่ 14

จํานวน 962,500 บาท

-เพื่อจายเป็นกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศาลาถึงถนน
ลาดยางบ้านเห็นอ้ม-บ้านขุมคํา หมูที่ 14 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา  1,750.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง กว้าง 0.20
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย 
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 82 ลําดับ 122

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุสูง ม.2-บ้านหนองนารี ม
.8 (ชวงภายในหมูบ้านหนองนารี)

จํานวน 1,089,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุสูง ม.2
-บ้านหนองนารี ม.8 (ชวงภายในหมูบ้านหนองนารี) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 330  เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา  1,980.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทาง กว้าง 0.50 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 หน้า 10   ลําดับที่ 28

คาชดเชยงานกอสร้าง( คา K ) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชดเชยงานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0715/17370 ลงวัน
ที่ 8 สิงหาคม 2560
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ซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลวังหิน 
หมูที่ 2

จํานวน 187,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง
โรงเรียนอนุบาลวังหิน หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 85  เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  340.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง กว้าง 0.20
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า  6
  ลําดับที่ 17

ซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับของเดิม) ซอยหน้าโรงสีนายไผ 
เผดิม หมูที่ 3

จํานวน 442,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับของ
เดิม) ซอยหน้าโรงสีนายไผ เผดิม หมูที่ 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200  เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา  800.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทาง กว้าง 0.20 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผา
ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 4 ทอน ตามแบบเทศบาล
ตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 1
 ลําดับที่ 3

งานสวนสาธารณะ รวม 409,200 บาท
งบบุคลากร รวม 279,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 279,700 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 236,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองชาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 129,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปลูกพันธุ์ไม้ จัดสวน จัดซื้อวัสดุการ
เกษตร พันธุ์ไม้ จ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ      
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

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

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯ
ลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,507,600 บาท
งบบุคลากร รวม 797,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 797,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 719,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 122  ลําดับ
ที่ 3      

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขุดลอกคูคลอง ทอระบายน้ํา
คอนกรีต  ตักสิ่งปฏิกูลอุดตันออก คาใช้จายในการกําจัดขยะมูล
ฝอย จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัด
เก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน  ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตั้งไมค์ ฯลฯ
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว   เชน  แปรง  ไม้
กวาด เขง มีด  ถังขยะ  ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ
 สี ทินเนอร์ หิน ปูน ทราย ทอระบายน้ําฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ํารถ
ยนต์ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน แก๊ส ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือ รองเท้าบูท เสื้อกัน
ฝน เสื้อสะท้อนแสงฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาครอบครัวชุมชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 131 ลําดับที่ 1

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 123 ลําดับ
ที่ 3  

คาใช้จายตามโครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 124 ลําดับที่ 1 
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คาใช้จายในการจัดงานเทศกาลหอมแดง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 123 ลําดับที่ 1 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา เยาวชนและประชาชนต้านภัยยา
เสพติด

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 130 ลําดับที่ 1
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คาใช้จายในการสงทีมนักกีฬาแขงขันกับหนวยงานหรือองค์กรอื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 130 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 123 ลําดับที่ 4 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการเข้าวัดทําบุญฟงธรรมะในวันสําคัญทางศาสนา 
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 126 ลําดับที่ 4
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คาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา คาวัสดุคาตอบแทนและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 126 ลําดับที่ 1 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,232,790 บาท

งบกลาง รวม 23,232,790 บาท
งบกลาง รวม 23,232,790 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 318,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยตั้งไว้ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาจ้างที่เทศบาลจายให้กับพนักงานจ้าง เพื่อสมทบ
กองทุนประกันสังคมตาม พรบ.ประกันสังคม ฯ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 3,618,940 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา  ตั้งชวยกิจการประปา

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 43,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบ ส.ท.ท. เพื่อเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
แหงประเทศไทย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,520,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,520,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์
สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ได้ลวงหน้าและไมได้ตั้งงบ
ประมาณเพื่อการนั้นไว้ 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน พนักงานจ้างของ
เทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 497,850 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นที่มิใชตําแหนงครู
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 4,950,940 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 4,950,940 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผานมา

คาจําหนายน้ําทอธาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผานมา

คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผานมา

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 3,618,940 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผานมา

ผลประโยชน์อื่น รวม 26,500 บาท

คาธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผานมา

คาปรับ จํานวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผานมา

คาแรง จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลบุสูง

อําเภอ วังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  14:39:37 หน้า : 1/1



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  4,950,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,085,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,085,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 486,000 บาท

-สําหรับจายเงินเดือน รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลสังกัดกองการประปา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,405,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างแกพนักงานจ้างสังกัดกองการประปา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 194,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆสําหรับพนักงาน
จ้างสังกัดกองการประปา

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,550,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก อปท. จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบุสูง

อําเภอ วังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นและคาจ้างเหมาบริการ ตาง ๆ เชน ตัดตอทอล้าง
ตะกอน ถังกรอง ถังเก็บน้ําใส ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

รวม 20,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตามที่ทาง
ราชการกําหนดของพนักงานฯ คาลงทะเบียนของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุม
สัมมนา      
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 1,010,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ,หมึก,แฟ้ม,กระดาษไข,สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กสายไฟฟ้า
สนาม ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน กระติกน้ํา, ไม้
กวาด, แก้วน้ํา, ถ้วยชาม, หม้อ,กระทะ, น้ํายาทําความสะอาด, น้ํา
ดื่มที่ซื้อจากเอกชน, ฯลฯ สําหรับใช้ในกองการประปา   

วัสดุกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ขยายเขตประปา เชน ทอพีวีซี,มาตร
วัดน้ํา,ข้อตอพีวีซี,รัดแยกทอเมน,ตะกั่วล๊อคมาตร,ลวดทอง
แดง,ค้อนตีตะปู,คีมล๊อคพีวีซี กระบอกอัดจารบี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก,ยางใน,หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต น้ํา
ประปา เชน สารส้ม คลอรีน ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกันฝน สะท้อน
แสง,รองเท้าบู๊ท,หมวกนิรภัย,ผ้าปิดจมูก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผนดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,305,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสถานีผลิตน้ําประปา  

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาจัดซื้อดวงแสตมป์
ไปรษณียากร ฯลฯ
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งบลงทุน  เป็นเงิน 179,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,300 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 97,500 บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ําบาดาล (ซัมเมอร์ซิ
เบิล) ขนาดไมน้อยกวา 2 แรงม้า ขนาดทอจายไมน้อยกวา 2
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 3 แรง
ม้า จํานวน 27,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาดไม
น้อยกวา 3 แรงม้า ขนาดทอจายไมน้อยกวา 2 นิ้ว ขนาดทอดูดไม
น้อยกวา 2 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 5 แรง
ม้า จํานวน 29,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาดไม
น้อยกวา 5 แรงม้า ขนาดทอจายไมน้อยกวา 2 นิ้ว ขนาดทอดูดไม
น้อยกวา 2 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต์
เบนซิน จํานวน 6,500 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิน  ขนาดไมน้อยกวา 1.5 แรงม้า ขนาดทอดูดไมน้อย
กวา 1 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นป พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 157 ลําดับที่ 30
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 9,500 บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  ราคา 9,500
 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
-จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นป พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 หน้า 16 ลําดับที่ 9 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 48,300 บาท
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จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900
 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800
 บาท จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 17,400 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที

-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถิ่นป พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  หน้า  16 ลําดับที่ 10 
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ครุภัณฑ์อื่น จํานวน 24,000 บาท

จัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีน สามารถจายคลอรีนได้ไมน้อย
กวา 4.5 ลิตร/ชั่วโมง ราคา 12,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็น
เงิน 24,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นป พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 หน้า 16 ลําดับที่ 11 

งบกลาง  เป็นเงิน 136,640 บาท
งบกลาง รวม 136,640 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยตั้งไว้ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาจ้างที่เทศบาลจายให้กับลูกจ้าง เพื่อสมทบกอง
ทุนประกันสังคมตาม พรบ.ประกันสังคมฯ

สํารองจาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ได้ลวงหน้าและไมได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อการนั้นไว้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 26,640 บาท

-เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
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