
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลบุสูง
อําเภอ วังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 64,999,150 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,788,640 บาท
งบบุคลากร รวม 8,534,540 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 ตําแหน่ง อัตราเดือน
ละ 15,180 บาท/คน เป็นเงิน 364,320 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1.ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
2.ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่ง  อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน  เป็นเงิน 72,000 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 4,000 บาท เป็น
เงิน  48,000 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2 ตําแหน่ง อัตรา
เดือนละ 3,000 บาท/คน เป็นเงิน 72,000 บาท 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 9,660 บาท เป็น
เงิน 115,920 บาท 
2.ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,900 บาท เป็น
เงิน  82,800 บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
1.เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ  อัตราเดือนละ 15,180 บาท เป็น
เงิน  182,160 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 12,420 บาท เป็น
เงิน  149,040 บาท 
3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  จํานวน 10  ตําแหน่ง อัตราเดือน
ละ 9,660 บาท/คน เป็นเงิน  1,159,200 บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,909,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,953,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 360,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล โดยเป็นเงินประจําตําแหน่ง อัตราเดือนละ 7,000 บาท และ
ค่าตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ 7,000 บาท ,เงินประจําตําแหน่งของ
ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท ,เงินเพิมสําหรับ
ตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) อัตราเดือน
ละ 4,500 บาท ,เงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท และเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย อัตราเดือนละ 1,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,501,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัดเทศบาล      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 95,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัดเทศบาล     

งบดําเนินงาน รวม 3,021,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 376,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 231,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาลหรือการประชุมทีกฎหมาย
กําหนดให้เบิกค่าเบียประชุมได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,640,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชา
สัมพันธ์ ป้ายชือถนน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  ค่าสมัคร
สมาชิกนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสือสาร ค่ารางวัลนําจับตามพ
รบ.จราจร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559      

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่ารับรองใน
การเลียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นเพือต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยียมฯ และค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิน  ค่ารับรองในการเลียงรับรองในการประชุมสภา
เทศบาลตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ
อีกด้วย และค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวัน
สําคัญต่างๆของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคฤดูร้อน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาทํา
งานช่วงปิดภาคฤดูร้อน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท
 0891.4/ว497 ลงวันที 16 มีนาคม 2550
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  109  ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนที ทําความเข้าใจ สร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 125 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 116 ลําดับที 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 124 ลําดับที 1 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 114 ลําดับที 6
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 3
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทําแผนพัฒนาฯ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 0357  ลงวันที 19 มกราคม 2561 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 125 ลําดับที 3
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 700,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เลือกตัง
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ. 2552 ,พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126  ลําดับที 4
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัยฯ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัยฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที 16 มีนาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีใช้ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
และผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนดและจ่ายเป็นเงินค่ารางวัลนําจับผู้กระทํา
ผิดกฎหมายจราจร ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา หรืออืนๆทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตังไมค์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู่  ผงซักฟอก  ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ดีเซล เบนซิน นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กัน สี แผ่นป้ายเหล็ก แผ่นป้ายไม้ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 465,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล ค่าไฟฟ้าทีทรัพย์สินอืนๆ
ของเทศบาลและค่าไฟฟ้าสาธารณะทีใช้เกินสิทธิให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการทีเกียวข้องกับโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีเว็บเพจ ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 137,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงาน แบบทีนังปรับระดับสูง-ตํา
ได้ จํานวน 2 ตัว จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 3
จัดซือครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต ทําจากเหล็ก ขนาด
ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75
 ซม. จํานวน 2 โต๊ะ จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 3

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือครุภัณฑ์บันไดพับอเนกประสงค์ จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์บันไดพับอเนกประสงค์ ทําจากอลูมิ
เนียม พับเก็บได้ มีขันบันไดไม่น้อยกว่า 16 ขัน รับนําหนักได้ไม่น้อย
กว่า 140 กิโลกรัม จํานวน 1 ชุด จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 5

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สาย สําหรับใช้กับ
กล้อง DSLR หรือ Camcorders มีระบบตัดเสียงรบกวน มีชุดหูฟังเช็ค
เสียงขณะใช้งาน รับสัญญาณได้ไกลไม่น้อยกว่า 40 เมตร สามารถสือสาร
กันได้ทัง 2 ทาง มีคลิปหนีบด้านหลัง จัดซือตามราคาท้องถิน จํานวน 1
 ชุด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 5

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครืองตัด
หญ้าแบบสะพาย  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  พร้อมใบมีด จํานวน 1 เครือง จัดซือตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 2
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จัดซือครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 2
จัดซือครุภัณฑ์เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 7,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 2
จัดซือครุภัณฑ์เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์อืน
ครุภัณฑ์ผ้าใบเต็นท์ จํานวน 32,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ผ้าใบเต็นท์ ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 4x8
 เมตร จํานวน 2 ผืน จัดซือตามราคาท้องถิน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบการ
บริหาร การจัดการระบบต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ/หรือสิงก่อสร้าง 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอําเภอวังหิน

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอบต.ดวนใหญ่ ร่วมกับสํานักงานท้องถินอําเภอ
วังหินตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอวังหิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564(เพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1) หน้า 78  ลําดับที 1    

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่และงานกาชาด จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอวังหิน ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 138 ลําดับที 4
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอวังหิน ตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 138 ลําดับที 5
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,096,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,313,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,313,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,457,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองคลัง     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย อัตราเดือนละ 1,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 689,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง           

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง           

งบดําเนินงาน รวม 738,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 208,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 148,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการจัดซือจัดจ้าง เช่น คณะ
กรรมการตรวจการจ้างฯลฯ     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2549       

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดการประชาสัมพันธ์ ป้ายชําระภาษี ป้าย
เชิญชวนให้เสียภาษี ค่าจ้างเหมาบริการฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559      
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่ารับรองใน
การเลียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นเพือต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยียมฯ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนทีภาษี จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 1   

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรืองการชําระภาษี
และค่าธรรมเนียมฯ

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 1    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีใช้ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
และผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 3     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
    

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี ค่าจัดซือวารสาร
สิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อน สบู่   ผงซักฟอก ฯลฯ        
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ดีเซล เบนซิน นํามันเครือง  ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่าซือดวงแสตมป์ไปรษณียากร ฯลฯ 
    

งบลงทุน รวม 44,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลือน จํานวน 3,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบบานเลือนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 915 x 457 x 1830 mm ภายในมีชันปรับระดับได้ 3
 แผ่น  จํานวน 1 ตู้ จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 146 ลําดับที 3
จัดซือครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น
ชันปรับระดับ 3 ชิน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอ
ก.) จํานวน 2 ตู้ จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 146 ลําดับที 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 147 ลําดับที 32     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 821,200 บาท
งบบุคลากร รวม 640,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 640,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 354,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 7,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 218,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด         
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดสํานักปลัด      

งบดําเนินงาน รวม 180,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และค่า
ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไปของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนทีได้รับคําสังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีจากผู้บริหารท้องถิน   
  

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชา
สัมพันธ์ ป้ายชือถนน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีใช้ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
และผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 3    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอร์รีวิทยุสือสาร ฯลฯ 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 122 ลําดับที 8
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครจราจรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และอาสาป้องกันและควบคุมไฟป่า

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 121 ลําดับที 4
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 121 ลําดับที 1
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 121 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง  ฟิล์มกรองแสง หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ดีเซล เบนซิน นํามันเครือง  ฯลฯ 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังเคมีดับเพลิง นํายาเคมี
ดับเพลิง สายดับเพลิง เครืองมือในการดับเพลิงฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 917,500 บาท
งบบุคลากร รวม 639,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 639,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 389,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองการศึกษา     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา อัตราเดือนละ 3,500 บาท และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา     

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2549      

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชา
สัมพันธ์ ป้ายชือถนน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559      
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีใช้ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
และผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 3   

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนอาสาพิทักษ์และปกป้องสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 115 ลําดับที 10    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
    

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น ปากกา แบบพิมพ์ สมุด สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล เบนซิน นํามัน
เครือง  ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 18,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงาน จํานวน 13,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงาน แบบทีนังปรับระดับสูง-ตํา
ได้ สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม. จํานวน 7 ตัว จัดซือ
ตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144  ลําดับที 8
จัดซือครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน ทําจากเหล็ก ขนาดยาวไม่น้อย
กว่า 120 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จํานวน 1
 ตัว จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 8

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,016,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,791,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,791,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,934,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองการศึกษา     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 761,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา           

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา      

งบดําเนินงาน รวม 3,715,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 154,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 76,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2549      
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ค่าใช้สอย รวม 1,314,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าพาหนะนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล  ฯลฯ       
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,214,000 บาท
-เพือสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลาง
วัน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ค่าจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที  6 มิถุนายน  2561  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 114 ลําดับที 7
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีใช้ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
และผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 3   
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
    

ค่าวัสดุ รวม 2,101,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตังไมค์ ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู่  ผงซักฟอก  ฯลฯ      
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,961,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 115 ลําดับที 9

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้
ต่างๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการทีเกียวข้องกับโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 109,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือครุภัณฑ์ชันบล๊อกเก็บของสําหรับจัดมุม จํานวน 21,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ชันบล๊อกเก็บของสําหรับจัดมุม ทําจากไม้ 3
 ชัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 80 ซม. จํานวน 30 ตู้ จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 8
จัดซือครุภัณฑ์ชันวางรองเท้า จํานวน 4,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ชันวางรองเท้า ทําจากไม้ 3 ชัน ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 240 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 25
 ซม. จํานวน 1 ชุด จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 8
จัดซือครุภัณฑ์ชันวางหนังสือ จํานวน 3,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ชันวางหนังสือ ทําจากไม้ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 35 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. จํานวน 1
 ตู้ จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 8
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จัดซือครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ ทําจากเหล็ก ขนาดยาวไม่
น้อยกว่า 120 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75
 ซม. จํานวน 1 ตัว จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 8
จัดซือครุภัณฑ์พัดลม แบบติดผนัง จํานวน 16,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์พัดลมแบบติดผนัง ใบพัดขนาดไม่น้อย
กว่า 16 นิว ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ มีสายดึง จํานวน 11
 ตัว จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 8

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 51,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิก
เซล ขนาด 32 นิว แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณภาพและเสียง ช่อง
ต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว จํานวน 5 เครือง จัด
ซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือครุภัณฑ์เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 8,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 144 ลําดับที 7     
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน)  โรงเรียนในเขตเทศบาล

จํานวน 3,400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบุสูง  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที 24  มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 114 ลําดับที 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,933,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,558,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,558,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 915,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม โดยเป็นเงินประจําตําแหน่ง อัตราเดือนละ 5,600
 บาท และค่าตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ 5,600 บาท      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม     

งบดําเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 57,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2549       
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  ค่าสมัครสมาชิก
นิตยสาร วารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯ     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่ารับรองใน
การเลียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นเพือต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยียมฯ และค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญต่างๆของชาติ ค่าจัด
งาน กิจกรรมต่างๆ ฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้
มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126 ลําดับที 3     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
     

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
-เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม กระดาษไข สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ     

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯลฯ     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กัน สี แผ่นป้ายเหล็ก แผ่นป้ายไม้ ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 13,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,800 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครืองตัด
หญ้าแบบสะพาย  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  พร้อมใบมีด จํานวน 1 เครือง จัดซือตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 145 ลําดับที 18

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือครุภัณฑ์เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300
 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 145 ลําดับที 19     
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งานโรงพยาบาล รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จํานวน 10,000 บาท อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 137 ลําดับที 3     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยนําใสไร้วัชพืช จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564(เพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1) หน้า 79  ลําดับที 2    
 
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 123 ลําดับที 2     

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรค
ไข้ฉีหนู

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิมเติม) ถึงฉบับ
ที13 พ.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 123 ลําดับที 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 440,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 440,000  บาท สําหรับอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
บ้านละ 20,000  บาท     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564(เพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1) หน้า 79  ลําดับที 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 118  ลําดับที 4

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,333,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,952,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,952,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 867,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองช่าง     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 74,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง โดย
เป็นเงินประจําตําแหน่ง อัตราเดือนละ 5,600 บาท และค่าตอบแทนราย
เดือน อัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้า
ฝ่าย อัตราเดือนละ 1,500 บาท     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 941,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง     
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งบดําเนินงาน รวม 368,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 93,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายกําหนดไว้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2549       

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตทีดินหรือทีสาธารณะประโยชน์
ในเขตเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวกับการรังวัดทีดิน ค่าจ้าง
เหมาบริการฯลฯ     
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้
มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 126  ลําดับที 3    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
    

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู่  ผงซักฟอก  ฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ดีเซล เบนซิน นํามันเครือง  ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กัน สี แผ่นป้ายเหล็ก แผ่นป้ายไม้ ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 12,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือครุภัณฑ์เครืองพ่นยา จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองพ่นยา ชนิดสะพายหลัง แบตเตอรี
ขนาด 20 ลิตร พ่นได้แรงไม่น้อยกว่า 6.8 Bar ปรับสปีด พ่นแรง-เบา
ได้ จํานวน 1 เครือง จัดซือตามราคาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 145  ลําดับที 13
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครืองตัด
หญ้าแบบสะพาย  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  พร้อมใบมีด จํานวน 1 เครือง จัดซือตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 145  ลําดับที 13

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,843,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าควบคุมงาน ทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง ตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
     

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตังไมค์ ฯลฯ     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ถุงมือกันไฟฟ้า เข็มขัด
นิรภัย รองเท้ากันไฟฟ้า ชุดช่างไฟฟ้าฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 6,213,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,213,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (ถนนบ้านกะเอิน-บ้านบุสูง) จํานวน 320,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (ถนนบ้านกะ
เอิน-บ้านบุสูง)ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  600.00  ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบล บุสูง
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 18 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ( ซอยนายเลียน  แก้วใส ) จํานวน 160,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ซอยนาย
เลียน  แก้วใส) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  300.00  ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูง
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ลําดับที 26 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 (ถนนสายกลางบ้าน) จํานวน 112,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 (ถนนสายกลาง
บ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  200.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ลําดับที 28 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 (ถนนจากบ้านนางสมบูรณ์ - ทิศใต้) จํานวน 646,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 (ถนนจากบ้านนาง
สมบูรณ์ - ทิศใต้) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 298.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,192.00  ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูง
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ลําดับที 29 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 (ซอยนายทองไท้) จํานวน 399,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 (ซอยนายทอง
ไท้)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  740.00  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่
ทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 81 ลําดับที 34 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22 (ซอยนายทองหวาน) จํานวน 245,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22 (ซอยนายทอง
หวาน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่
ทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86 ลําดับที 62 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (ถนนสีแยกกลางบ้านนายอํานวยไป
ตามแยกบ้านทองวัน ถําทอง)

จํานวน 132,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (ถนนสีแยกกลาง
บ้านนายอํานวยไปตามแยกบ้านทองวัน ถําทอง) ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  244.00  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.20 เมตร  ตามแบบ
เทศบาลตําบลบุสูงกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ลําดับที 3 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (ซอยพ่อไผ่) จํานวน 213,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (ซอยพ่อไผ่) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร พืนทีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  380.00  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.20
 เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 79 ลําดับที 23 
ค่าชดเชยงานก่อสร้าง( ค่า K ) จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ตาม
หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0715/17370 ลงวันที 8 สิงหาคม 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนดิน ม.11 (ถนนดินทิศตะวันตกหมู่บ้านซอยบ้านนายตัด) จํานวน 98,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน ม.11 (ถนนดินทิศตะวันตกหมู่บ้านซอย
บ้านนายตัด) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร พืนทีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ลงดินถมคันทาง ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า  660  ลบ.ม.  ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 93 ลําดับที 14 
ปรับปรุงถนนดิน ม.2 (ถนนดินจากบ้านนายแสวง - นายประจักษ์) จํานวน 29,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน ม.2 (ถนนดินจากบ้านนายแสวง - นาย
ประจักษ์) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ลงดินถมคันทาง ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 27
 ลบ.ม.  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 24
 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 92 ลําดับที 4 
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ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.15 (ถนนจากหนองหัวลิงไปห้วยคล้า) จํานวน 497,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.15 (ถนนจากหนองหัวลิง
ไปห้วยคล้า) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พืนทีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,00 ตารางเมตร ลงดินถมคันทาง ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 2,000  ลบ.ม.  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูง
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88 ลําดับที 6 
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.18 (ถนนข้างคลองลอยไปห้วยคล้า) จํานวน 999,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.18 (ถนนข้างคลองลอยไป
ห้วยคล้า) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10 เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตรตามแบบเทศบาลตําบลบุสูง
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ลําดับที 25 
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.20 (ถนนทิศตะวันตกหมู่บ้านโค้งไปวัด) จํานวน 204,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.20 (ถนนทิศตะวันตกหมู่
บ้านโค้งไปวัด) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 615.00 เมตร พืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,845 ตารางเมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10
 เมตร  ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 184.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบุสูงกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 95 ลําดับที 28 
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.21 (ถนนรอบหมูบ้าน(คันกันนํา)) จํานวน 541,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.21 (ถนนรอบหมูบ้าน(คัน
กันนํา)) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,220.00 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10 เมตร  ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 488 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูง
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 96 ลําดับที 2 
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.5 (ถนนรอบหมู่บ้าน) จํานวน 834,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.5 (ถนนรอบหมู่บ้าน) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,880.00 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,520
 ตารางเมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 752 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ลําดับที 14 
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ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.6 (ถนนเลียบคลองโยธาทิศใต้หมู่บ้าน) จํานวน 763,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.6 (ถนนเลียบคลองโยธาทิศ
ใต้หมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,720.00 เมตร พืนทีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 6,880 ตารางเมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.10
 เมตร  ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 688 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลบุสูงกําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552
-แผนพัฒนาท้องถินาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ลําดับที 29 

งานสวนสาธารณะ รวม 295,200 บาท
งบบุคลากร รวม 140,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 140,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 116,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง     

งบดําเนินงาน รวม 154,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปลูกพันธุ์ไม้ จัดสวน จัดซือวัสดุการเกษตร พันธุ์
ไม้ จ้างเหมาบริการอืนๆทีเกียวข้องฯลฯ      
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯลฯ     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,777,200 บาท
งบบุคลากร รวม 769,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 769,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 661,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับ
พนักงานจ้างสังกัดกองกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม     
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งบดําเนินงาน รวม 757,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 27,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายนําคอนกรีต  ตัก
สิงปฏิกูลอุดตันออก ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตังไมค์ ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้กวาด เข่ง มีด  ถัง
ขยะ  ฯลฯ        

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ หิน ปูน ทราย ท่อ
ระบายนําฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรองแสง หม้อนํารถยนต์ฯ
ลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน แก๊ส ฯลฯ     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท เสือกันฝน เสือ
สะท้อนแสงฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7115
 ศรีสะเกษ เป็นการเปลียนชุดตัวถังขยะอัดท้าย มีรายละเอียด ดังนี
1.เปลียนพืนล่างตัวถังตู้ขยะ โดยใช้เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4
 มิลลิเมตร
2.เปลียนแผงด้านข้างของตัวตู้ถังขยะ ใช้เหล็กแผ่นหนาไม่น้อกว่า 3
 มิลลิเมตร
3.เปลียนพืนล่างตัวอัดขยะ ใช้เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
4.เปลียนแผงด้านข้างตัวอัดขยะ ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3
 มิลลิเมตร
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิมเติม ฉ.1) หน้า 79
 ลําดับที 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครอบครัวชุมชน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 117 ลําดับที 1  
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการจัดตัง
สหกรณ์

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 109  ลําดับที  3
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมบทบาทสตรี จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 117 ลําดับที 2  
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 110,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 118 ลําดับที 8      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลผลิตสร้างการตลาด จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 111  ลําดับที 3     

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมแกนนําจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 115 ลําดับที 10  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลหอมแดง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 109 ลําดับที 1       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 116 ลําดับที 1       

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรอืน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 116  ลําดับที  2     

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 110 ลําดับที 4       

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาตําบลบุสูง โรงเรียนในเขตตําบลบุสูง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 135 ลําดับที 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าวัดทําบุญฟังธรรมะในวันสําคัญทางศาสนา 
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 114 ลําดับที 4      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 114 ลําดับที 5       

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 113 ลําดับที 1       

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,391,210 บาท
งบกลาง รวม 22,391,210 บาท
งบกลาง รวม 22,391,210 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 305,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยตังไว้ในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าจ้างทีเทศบาลจ่ายให้กับพนักงานจ้าง เพือสมทบกองทุนประกัน
สังคมตาม พรบ.ประกันสังคม ฯ     

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 4,884,940 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  ตังช่วย
กิจการประปา     
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 38,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ ส.ท.ท. เพือเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,726,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ       

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,032,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการ       

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์       

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและไม่ได้ตังงบ
ประมาณเพือการนันไว้ 
    

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 210,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน 
เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงาน พนักงานจ้างของเทศบาลถึง
แก่ความตายในระหว่างรับราชการ  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 470,170 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน     

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถินทีมิใช่ตําแหน่งครู
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