
หนา้ที ่1

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 77,117,100 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยก

เป็น

แผนงานบริหารงานท ั่วไป

งานบริหารท ั่วไป 10,882,520 บาท

เทศบาลต าบลพมิาย

อ าเภอ พมิาย   จงัหวดันครราชสีมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งใหน้ายกเทศมนตรี  

และรองนายกเทศมนตรี    

เงนิเดือนนายก/รองนายก 725,760 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหน้ายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

งบบุคลากร 7,720,920 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,555,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบล และสมาชกิสภาเทศบาล

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 207,360 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี

และทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษใหน้ายกเทศมนตรี    

และรองนายกเทศมนตรี    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนพเิศษ ส าหรบัปลดัเทศบาล 

เงนิประจ าต าแหน่ง 186,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 84,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,872,600 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 3,626,640 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 50,640 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจ า

ใหแ้กลู่กจา้งประจ า 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 736,680 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล

หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล และหวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 188,640 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 



หนา้ที ่2

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษใหแ้กพ่นกังานเทศบาล

ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งของเทศบาลต าบลพมิาย

คา่เบี้ยประชุม 30,000 บาท

ค่าตอบแทน 250,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 3,055,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น ใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ผูม้ีสทิธเิบกิคา่เช่าบา้นไดต้าม

ระเบียบฯ 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 70,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหพ้นกังาน 

เทศบาลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในกรณีทีม่ีงาน

เรง่ดว่นและมีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

คา่เช่าบา้น 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยประชุมกรรมการใหก้บักรรมการสภาเทศบาล

ในการประชุม ทีม่ีมตติ ัง้ต ัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบักจิการงานของ

เทศบาล และคณะกรรมการอืน่ทีเ่ทศบาลแตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าที่

ตามระเบียบกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งและมีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 220,000 บาท

1. คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือคณะกรรมการ 

    จ านวน 20,000  บาท หรือคณะอนุกรรมการ        

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่ของขวญั        

คา่พมิพ์เอกสาร  ส าหรบัจดัเล้ียงรบัรองการประชุมสภาทอ้งถิน่        

การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการ        

และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งท ัง้ภายในและภายนอกสถานที ่       

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี         

2. คา่เล้ียงรบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน  200,000  บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล  ใหต้ ัง้จา่ยได ้ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 1 ของรายไดจ้รงิในปีทีล่ว่งมา  โดยไมร่วมเงนิอุดหนุน        

เฉพาะกจิ  เงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดสะสมและเงนิทีม่ีผูอุ้ทศิให ้ตามหนงัสือ        

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม         

2548 เรื่อง การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรอง         

หรือทีร่บัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่         

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 450,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าอาคารทีท่ าการของส านกังานเทศบาลต าบลพมิาย

เดือนละ 20,000 บาท 12 เดือน เป็นเงนิ 240,000 บาท 

และจา่ยเป็นคา่เช่าอาคารของสว่นราชการในสงักดัเทศบาลต าบลพมิาย 

เดือนละ 2,800 บาท 12 เดือน เป็นเงนิ 23,600 บาท 

และจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแมบ่า้นท าความสะอาดอาคารส านกังานเทศบาล

จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  

เพือ่จา่ยเป็นคา่การศกึษาบุตร ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจ า

ผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย 2,050,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ือพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม้

กระเช้าดอกไมแ้ละพวงมาลาในงานฉลองชยัชนะทา่นทา้วสุรนารี

งานถวายบงัคมพระบรมรูปทรงมา้และงานอืน่เทา่ทีจ่ าเป็น

คา่ชดใช้ความเสียหายหรือคา่สนิไหมทดแทนส าหรบัผูป้ระสบภยั 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ของรางวลัหรือเงนิรางวลัในการตอบแทนแกบุ่คคล

หรือหน่วยงานตา่งๆ ทีท่ าคุณประโยชน์ใหก้บัเทศบาล เช่น ใบประกาศ

เกียรตคิุณ โล่ หรือในการจดัการอบรมสมัมนาและพธีิการตา่งๆ 

คา่จดัซ้ือพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไมแ้ละพวงมาลา 10,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ของรางวลัหรือเงนิรางวลั 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณา- 

จกัร ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง 

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กัในการอบรมสมัมนา คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั 

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

โครงการคนไทยหวัใจเดียวกนั 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีต าบลพมิาย

และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลพมิายและคา่ใช้จา่ยคา่วสัดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

เช่น หีบบตัร คูหา คา่ตอบแทนคณะกรรมการการเลือกต ัง้ เจา้หน้าที่

ทีช่่วยเหลืองานเลือกต ัง้ เจา้หน้าทีน่บัคะแนน คา่เครื่องเขียนแบบพมิพ์ 

คา่ประชาสมัพนัธ์การเลือกต ัง้ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการ

เลือกต ัง้

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ชดใช้ความเสียหายหรือคา่สนิไหมทดแทน ส าหรบั

ผูป้ระสบภยัจากรถของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่และอืน่ๆ 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  หรือสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน 

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

โครงการจดังานรฐัพธีิ 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน 

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดักจิกรรมวนัเทศบาล 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน 

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดักจิกรรมวนัทอ้งถิน่ไทย 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานรฐัพธีิ งานราชพธีิตา่งๆ งานเทดิพระเกียรติ

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ งานวนัส าคญั ตา่ง ๆ งานพธีิตา่งๆ 

งานจดันิทรรศการ เช่น งานเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

ภูมพิลอดุลยเดช การจดังานเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ ์

พระบรมราชนีินาถ การจดังานเทดิพระเกียรตสิมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ

 สยามมกุฏราชกุมาร งานวนัเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่แสดงความจงรกัภกัดี

และเทดิทูนในองค์พระมหากษตัรย์ิของปวงชนชาวไทย
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการอบรม และทศันศกึษา

ดูงานภายในประเทศ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และเจา้หน้าที ่  

โครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุมสมัมนา 

คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่เช่าทีพ่กั คา่ลงทะเบียน 

คา่สมนาคุณวทิยากร คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

โครงการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มในระบอบประชาธปิไตย 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน 

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน

เทศบาลลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง
250,000 บาท

โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรมคุณธรรมและจรยิธรรม

แกค่ณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สามาชกิสภาทอ้งถิน่ พนกังานเทศบาล 

และพนกังานจา้ง เช่น คา่ตอบแทน คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ 

คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์ วสัดุอุปกรณ์ 

คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการอบรม และทศันศกึษา

ดูงานภายในประเทศ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และเจา้หน้าที ่  

โครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุมสมัมนา 

คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่เช่าทีพ่กั คา่ลงทะเบียน 

คา่สมนาคุณวทิยากร คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

โครงการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรม 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เพือ่สรา้งความ

สมคัรสมานสามคัคีปรองดองฉมานฉนัท์ เช่น คา่ตอบแทน คา่รบัรอง

คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์ วสัดุ

อุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการอบรมความรูเ้กีย่วกบัหลกัการบรหิารจดัการและการพฒันาองค์กรและทศัน

ศกึษาดูงานของคณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาเทศบาล 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาลใหส้มารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่ ครุภณัฑส์ านกังาน  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิทางราชการ และการซ่อมบ ารุงรกัษา

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการซ่อมแซมปกต ิ

หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีว่สัดุอะไหลม่ีอายุการใช้งานปกติ 

4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวา่ง 60,000 - 120,000 กโิลเมตร

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น และการซ่อมบ ารุงรกัษาครุภณัฑย์านพาหนะ

ทีเ่ขา้ลกัษณะการซ่อมกลาง หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีม่ี

อายุการใช้งานครบ ๖ ปี หรือระยะทางใช้งานครบ120,000  กโิลเมตร 

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น
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วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปล ัก๊ไฟฟ้า สายไฟ 

ตลบัแยกสายไฟ หลอดไฟฟ้า และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี  

วสัดุส านกังาน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของ เครื่องเขียน แบบพมิพ์ วสัดุส านกังาน

ตา่งๆ เช่น หมกึพมิพ์ หมกึเครื่องโทรสาร กระดาษ ปากกา 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

ค่าวสัดุ 395,000 บาท

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์และอะไหลเ่ครื่องยนต์ตา่งๆ ของ

ยานพาหนะและขนสง่ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ่ไสก้รองน ้ามนั

ไสก้รองอากาศ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  

วสัดุกอ่สรา้ง 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม ้ส ีทนิเนอร์ กอ๊กน ้า บานพบั

กลอนประต ูโซ่ กุญแจ กระเบื้อง ตะป ูและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

วสัดุงานบา้นงานครวั 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั เช่น น ้ายาท าความสะอาด

ไมก้วาด ไมถู้พ้ืน น ้ายาดบักลิ่น กระดาษช าระ สบู ่และคา่ใช้จา่ย

อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ 

แผน่กรองแสง  ผงหมกึเครื่องพมิพ์  แผน่บนัทกึขอ้มูล และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถา่ยรูป พูก่นั ส ี

กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลบัเทป และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 130,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่นเช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซนิ

น ้ามนัเครื่องและอืน่ๆทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา ของส านกังานเทศบาลต าบลพมิาย 

และคา่น ้าประปาอืน่ๆ ทีส่ว่นราชการของเทศบาลรบัผดิชอบดูแล

คา่บรกิารโทรศพัท์ 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้า ของอาคารส านกังานเทศบาลต าบลพมิาย 

และคา่กระแสไฟฟ้าอืน่ๆ ทีส่ว่นราชการของเทศบาลรบัผดิชอบดูแล

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 360,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์โทรเลข ธนาณตั ิดวงตราไปรษณีย์

อากร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พ้ืนฐานและโทรศพัท์เคลื่อนที ่ทีใ่ช้ในการตดิตอ่

ราชการและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

คา่บรกิารไปรษณีย์ 40,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่วทิยุสือ่สาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบั

การใช้ระบบอนิเตอร์เน็ตและคา่สือ่สารอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั

การใช้บรกิารทีใ่ช้ในราชการ

งบลงทุน 56,600 บาท

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 40,000 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน จ านวน 2 เครื่อง 32,000 บาท

เครื่องโทรสาร จ านวน 1  เครื่อง 18,000 บาท

เพือ่จดัซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา  จ านวน 1 เครื่อง

ซึง่มีคุณสมบตัเิบื้องตน้ ดงัน้ี 

 - สามารถสง่เอกสารไดค้ร ัง้ละ 20 แผน่

 - ความเร็วในการสง่เอกสารไมเ่กนิกวา่ 6 วนิาทีตอ่แผน่

  (จดัซ้ือราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

ค่าครุภณัฑ์ 56,600 บาท

ครุภณัฑส์ านกังาน

รายจ่ายอืน่ 20,000 บาท

รายจา่ยอืน่ 20,000 บาท

เพือ่จดัซ้ือเครื่องพมิพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)

และอุปกรณ์ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน  2  เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ทีก่ระกระทรวง

 ICT ก าหนดไว ้

งบรายจ่ายอืน่ 20,000 บาท

เพือ่จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน พรอ้มโปรแกรม

และอุปกรณ์ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน  2 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ทีก่ระกระทรวง

 ICT ก าหนดไว ้

เครื่องพมิพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 2  เครื่อง 6,600 บาท

 1. อุดหนุนส านกัทะเบียนอ าเภอพมิาย

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนใหก้บัส านกัทะเบียนอ าเภอพมิาย 

เป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรบัเครื่องปรบัอากาศ

ของส านกัทะเบียนอ าเภอพมิาย

งานวางแผนสถติแิละวิชาการ 595,520 บาท

เงนิอุดหนุน 30,000 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 30,000 บาท

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาประเมนิผลการปฏบิตังิาน    

ของเทศบาลต าบลพมิาย    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งหน่วยงาน หรือสถาบนัการศกึษาทีม่ีความ    

เชีย่วชาญดา้นการวจิยั ส ารวจ และประเมนิความพงึพอใจของ    

ประชาชนตอ่การบรกิารของเทศบาล รวมถงึคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที ่   

จ าเป็นในการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน     

งบเงนิอุดหนุน 30,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 317,520 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

งบบุคลากร 317,520 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 317,520 บาท
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งบด าเนินงาน 278,000 บาท

ค่าตอบแทน 40,000 บาท

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่การศกึษาบุตร ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจ า

ผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหพ้นกังาน 

เทศบาลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในกรณีทีม่ีงาน

เรง่ดว่นและมีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

คา่เบี้ยประชุม 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยประชุม ใหแ้ก ่บุคคลทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ คณะกรรมการ

ทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมายอืน่ ซึง่มีสทิธเิบกิคา่เบี้ยประชุมไดต้ามระเบียบฯ 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณา- 

จกัร ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง 

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กัในการอบรมสมัมนา คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั 

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ ไดแ้ก ่คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย 213,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 30,000 บาท

ค่าวสัดุ 25,000 บาท

วสัดุส านกังาน 10,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาล เพือ่ใหส้ามารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิไดแ้ก ่ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิของทางราชการ 

โครงการจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2561-2563)เทศบาลต าบลพมิาย 123,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น 

คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา  คา่อาหาร  

คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่เช่าทีพ่กั คา่ลงทะเบียน 

คา่สมนาคุณวทิยากร คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ แผน่

กรองแสง ผงหมกึเครื่องพมิพ์ แผน่บนัทกึ ขอ้มูล แป้นพมิพ์ และ

อืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของ เครื่องเขียน แบบพมิพ์ วสัดุส านกังานตา่งๆ

เช่น หมกึโรเนียว กระดาษ ปากกาและอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

วสัดุคอมพวิเตอร์ 15,000 บาท
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งบบุคลากร 2,824,740 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,824,740 บาท

งานบริหารงานคลงั 3,509,740 บาท

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 236,640 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจ า

ใหแ้กลู่กจา้งประจ า 

เงนิประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั

หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั

เงนิเดือนพนกังาน 1,973,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

งบด าเนินงาน 677,000 บาท

ค่าตอบแทน 275,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 512,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

คา่เช่าบา้น 130,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น ใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ผูม้ีสทิธเิบกิคา่เช่าบา้นไดต้าม

ระเบียบฯ 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหพ้นกังาน 

เทศบาลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในกรณีทีม่ีงาน

เรง่ดว่นและมีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 46,500 บาท

เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง 

คณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงานกอ่สรา้ง  และจา่ย

เป็นคา่ตอบแทนเจา้หน้าทีอ่ืน่หรือบุคคลภายนอก ผูป้ฏบิตัริาชการ

อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ

ทีแ่ตง่ต ัง้ตามระเบียบกฎหมายเกีย่วกบัเทศบาลหรือเงนิตอบแทน

รางวลักรรมการสอบแขง่ขนัสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกขา้ราชการ

คณะกรรมการสอบแขง่ขนั สอบคดัเลือก หรือคดัเลือกขา้ราชการ

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้กบัลกัษณะการจา่ยประเภทน้ี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ ไดแ้ก ่คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  

ค่าใช้สอย 235,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 50,000 บาท

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 68,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่การศกึษาบุตร ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจ า

ผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ
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รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงน าระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์มาใช้ในการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลพมิาย 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัโครงการ  เช่น  คา่ตอบแทนเจา้หน้าที่

จดัเก็บขอ้มูล คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ธรรมเนียม

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการปรบัปรุงขอ้มูลระบบแผนทีภ่าษี

และจดัท าแผนทีแ่มบ่ท

โครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์สรา้งความเขา้ใจและความเต็มใจในการช าระภาษี 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน คา่ตอบแทน คา่รบัรอง 

คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณา- 

จกัร ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง 

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กัในการอบรมสมัมนา คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั 

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสารทีไ่มเ่ขา้รูปเลม่  สิง่ของ  เครื่องเขียน  

แบบพมิพ์  วสัดุส านกังานตา่งๆ และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

วสัดุงานบา้นงานครวั 3,000 บาท

ค่าวสัดุ 167,000 บาท

วสัดุส านกังาน 70,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาล เพือ่ใหส้ามารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิไดแ้ก ่ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิของทางราชการ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่นเช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซนิ

น ้ามนัเครื่องและอืน่ๆทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์และอะไหลต่า่งๆของยานพาหนะ เช่น 

ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ่ไสก้รองน ้ามนั ไสก้รองอากาศ และ

อืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 14,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  เช่น  แกว้  จาน  ชาม  

รายจา่ยน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 9,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์

แผน่กรองแสง ผงหมกึเครื่องพมิพ์ แผน่บนัทกึขอ้มูล แป้นพมิพ์

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี  

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถา่ยรูป พูก่นั

ส ีกระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลบัเทป บนัทกึเสียง และอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุคอมพวิเตอร์ 70,000 บาท
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เงนิอุดหนุน 8,000 บาท

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 8,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 8,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 297,900 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

งบบุคลากร 440,580 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 440,580 บาท

 - อุดหนุนโครงการศูนย์รวมขา่วการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เพือ่อุดหนุนใหก้บัองค์การบรหิารสว่นต าบลในเมืองทีเ่ป็นเจา้ภาพในการ

จดัหาสถานทีก่ลางส าหรบัเป็นศูนย์รวมสว่นทอ้งถิน่ขา่วการจดัซ้ือจดัจา้ง

ของหน่วยบรหิารราชการท ัง้ 12 ต าบล 13 แหง่ 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานเทศกจิ 472,580 บาท

งบด าเนินงาน 32,000 บาท

ค่าใช้สอย 10,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 18,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 124,680 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาล เพือ่ใหส้ามารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิไดแ้ก ่ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิของทางราชการ 

ค่าวสัดุ 22,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณา- 

จกัร ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง 

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กัในการอบรมสมัมนา คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั 

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 5,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 5,000 บาท

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามนัดีเซล 

น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครื่อง และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 2,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ และอะไหลต่า่งๆ ของยานพาหนะ 

เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ่ไสก้รองน ้ามนั ไสก้รองอากาศ 

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี
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วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถา่ยรูป พูก่นั ส ี

กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลบัเทป และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 236,640 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,838,100 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 324,360 บาท

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 2,929,100 บาท

งบบุคลากร 1,838,100 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 

งบด าเนินงาน 1,091,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 98,460 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจ า

ใหแ้กลู่กจา้งประจ า 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,178,640 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ ไดแ้ก ่คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  

เพือ่จา่ยเป็นคา่การศกึษาบุตร ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจ า

ผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย 650,000 บาท

ค่าตอบแทน 5,000 บาท

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการฯ เช่น คา่รบัรอง 

คา่วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สมมนาคุณวทิยากร

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็น

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณา- 

จกัร ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง 

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กัในการอบรมสมัมนา คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั 

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

โครงการตรวจป้องกนัอคัคีภยั 30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000 บาท
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โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตา่งๆ

เช่น อุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั หรือสาธารณภยัอืน่ๆ ดงัน้ี

          - คา่วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ ในการด าเนินโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากร

คา่จา้งเหมาบรกิาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็นในการ

ด าเนินโครงการฯ

โครงการฝึกอบรมทบทวนและทศันศกึษาดูงาน อปพร. 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฯ เช่น คา่รบัรอง คา่วสัดุ 

อุปกรณ์ตา่งๆ ในการต ัง้จุดตรวจบรกิารประชาชนในนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและทีจ่ าเป็น    

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฯ เช่น คา่รบัรอง คา่วสัดุ 

อุปกรณ์ตา่งๆ ในการต ัง้จุดตรวจบรกิารประชาชนในนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานตามโครงการฯ ทีจ่ าเป็น    

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการฯ เช่น คา่รบัรอง 

คา่วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สมมนาคุณวทิยากร

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็น

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการฯ เช่น คา่รบัรอง 

คา่วสัดุ อุปกรณ์ตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สมมนาคุณวทิยากร

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็น

โครงการอบรมป้องกนัการจมน ้าในเด็กอายุต ่ากวา่  15  ปี 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม อปพร. และศกึษาดูงานนอก 

สถานที ่ดงัน้ี 

          - คา่วสัดุ อปุกรณ์ตา่งๆ ในการด าเนินงานและส าหรบัพธีิการ 

          - คา่พาหนะประเภทตา่งๆ ส าหรบัการเดนิทางไปฝึกอบรม 

และศกึษาดูงาน 

          - คา่เครื่องแตง่กายของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฯ (อปพร.) 

          - คา่ตอบแทนวทิยากรหรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงาน 

          - คา่ใช้จา่ยอืน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 

และศกึษาดูงาน 

โครงการอบรมความรูเ้กีย่วกบัอคัคีภยัและการอพยพหนีไฟ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาลใหส้มารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่ ครุภณัฑส์ านกังาน  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิทางราชการ และการซ่อมบ ารุงรกัษา

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการซ่อมแซมปกต ิ

หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีว่สัดุอะไหลม่ีอายุการใช้งานปกติ 

4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวา่ง 60000 - 120,000 กโิลเมตร

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น และการซ่อมบ ารุงรกัษาครุภณัฑย์านพาหนะ

ทีเ่ขา้ลกัษณะการซ่อมกลาง หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีม่ี

อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กโิลเมตร 

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น
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วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สายไฟ  

ตลบัแยกสายไฟ หลอดไฟฟ้า และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี  

วสัดุส านกังาน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ สิง่ของ เครื่องเขียน แบบพมิพ์ วสัดุส านกังาน

ตา่งๆ เช่น หมกึโรเนียว  กระดาษ ปากกา และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภท

รายจา่ยน้ี 

ค่าวสัดุ 346,000 บาท

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซนิ

น ้ามนัเครื่อง และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

น ้ามนัเครื่องและอืน่ๆทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์และอะไหลต่า่งๆของยานพาหนะ 

เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ่ไสก้รองน ้ามนั ไสก้รองอากาศ

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี  

วสัดุงานบา้นงานครวั 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวัเช่น น ้ายาท าความสะอาด 

ไมก้วาด ไมถู้พ้ืน น ้ายาดบักลิ่น กระดาษช าระ  สบู ่และอืน่ๆ

ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี  

ค่าสาธารณูปโภค 90,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 75,000 บาท

วสัดุเครื่องดบัเพลงิ 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครื่องดบัเพลงิตา่ง ๆ   เช่น น ้ายาเคมี

ดบัเพลงิ  เครื่องดบัเพลงิเคม ีและอืน่ ๆ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์  

แผน่กรองแสง  ผงหมกึเครื่องพมิพ์  แผน่บนัทกึขอ้มูล  แป้นพมิพ์   

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี  

งบบุคลากร 1,641,600 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,641,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของอาคารป้องกนัฯ และหอ้งประชุม

หนิทราย เทศบาลต าบลพมิาย

แผนงานการศกึษา

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,806,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของอาคารป้องกนัฯ และหอ้งประชุม

หนิทราย เทศบาลต าบลพมิาย

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 15,000 บาท

เงนิประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการกอง

การศกึษา หวัหน้าฝ่ายบรหิารการศกึษา

เงนิเดือนพนกังาน 1,142,520 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 409,080 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหพ้นกังาน 

เทศบาลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในกรณีทีม่ีงาน

เรง่ดว่นและมีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

งบด าเนินงาน 165,000 บาท

ค่าตอบแทน 5,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณา- 

จกัร ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง 

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กัในการอบรมสมัมนา คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั 

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

คา่จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีทีเ่ทศบาลไมส่ามารถ

ด าเนินการเองได ้และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของ เครื่องเขียน แบบพมิพ์ วสัดุส านกังาน

ตา่งๆ เช่น หมกึโรเนียว กระดาษ ปากกาและอืน่ๆ ทีเ่ขา้

ประเภทรายจา่ยน้ี  

ค่าวสัดุ 80,000 บาท

วสัดุส านกังาน 20,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาลใหส้มารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่ ครุภณัฑส์ านกังาน  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิทางราชการ และการซ่อมบ ารุงรกัษา

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการซ่อมแซมปกต ิ

หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีว่สัดุอะไหลม่ีอายุการใช้งานปกติ 

4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวา่ง 60,000 - 120,000 กโิลเมตร

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น และการซ่อมบ ารุงรกัษาครุภณัฑย์านพาหนะ

ทีเ่ขา้ลกัษณะการซ่อมกลาง หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีม่ี

อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กโิลเมตร 

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น
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วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถา่ยรูป 

พูก่นัส ีกระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลบัเทป และคา่ใช้จา่ย

อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

วสัดุคอมพวิเตอร์ 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามนัดีเซล

น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครื่อง และอืน่ๆทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์และอะไหลต่า่งๆของยานพาหนะ 

เช่น ยางนอก  ยางใน แบตเตอรี ่ไสก้รองน ้ามนัเครื่อง  ไสก้รองอากาศ

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 30,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 454,740 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานครู    

เทศบาล และบุคลากรทางการศกึษา ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นงานระดบั

กอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (ศพด.)

งบบุคลากร 574,740 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 574,740 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ 

แผน่กรองแสง ผงหมกึเครื่องพมิพ์ แผน่บนัทกึขอ้มูล 

แป้นพมิพ์และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 14,431,520 บาท

งบด าเนินงาน 5,112,780 บาท

ค่าใช้สอย 662,800 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

คา่จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีทีเ่ทศบาลไมส่ามารถ

ด าเนินการเองได ้และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณา- 

จกัร ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทาง 

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กัในการอบรมสมัมนา คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั 

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

โครงการปฐมนิเทศเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการพฒันามาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการปจัฉิมนิเทศรบับณัฑติน้อยศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลพมิาย 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการประกนัคุณภาพภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการสง่เสรมิพฒันาการและเตรียมความพรอ้มของเด็กกอ่นปฐมวยั ท ัง้ 4 ดา้น 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการศกึษาดูงานเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการเยีย่มบา้นเด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพมิาย 5,000 บาท

      เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพมิาย จ านวน  

284,200   บาท ในอตัรามื้อละ 20 บาท ส าหรบัเด็ก 58 คน จ านวน 246 วนั        

     เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)ในอตัราคนละ 1,700 บาทตอ่ปี  

จ านวน   98,600 บาท 

     (จดัสรรตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0836.4/ว 1507 

ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2559 เรื่องซกัซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนส าหรบั 

สนบัสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก รายการเงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอารหารเสรมิ

(นม) ส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และรายการเงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหาร

กลางวนั ส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก        

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการบรหิารสถานศกึษา 382,800 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่

คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่จดันิทรรศการ สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

ค่าวสัดุ 4,374,980 บาท

โครงการไหวค้รูศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 5,000 บาท

คา่อาหารเสรมิ (นม) 4,299,980 บาท

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล  จ านวน  111,140  บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) จดัสรรส าหรบัเด็กอายุ 2 - 5 ปี        

ส าหรบัศูนย์พฒันเด็กเล็กเทศบาลต าบลพมิาย จ านวน 58 คน        

อตัราจดัสรรคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วนั       

(ใช้ขอ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2559)       

       

 - โรงเรียนกุลโน จ านวน 953 คน x 7.37 บาท x 260 วนั จ านวน  1,818,480  

บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม)จดัสรรส าหรบัเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6    

    

จ านวน ๙๔๙ คน อตัราจดัสรรคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วนั       

(ใช้ขอ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2559)       

       

 - โรงเรียนอนุบาลสุรยิาอุทยัพมิาย  จ านวน      2,370,360  บาท

    เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม)จดัสรรส าหรบัเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6    

    

จ านวน 1,237 คน อตัราจดัสรรคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วนั       

วสัดุงานบา้นงานครวั 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั เช่น น ้ายาท าความสะอาด

ไมก้วาด ไมถู้พ้ืน น ้ายาดบักลิ่น กระดาษช าระ สบู ่และคา่ใช้จา่ย

อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

วสัดุส านกังาน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของ เครื่องเขียน แบบพมิพ์ วสัดุส านกังาน

ตา่งๆ เช่น หมกึโรเนียว กระดาษ ปากกาและอืน่ๆ ทีเ่ขา้

ประเภทรายจา่ยน้ี  

ค่าสาธารณูปโภค 75,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 50,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ 

แผน่กรองแสง  ผงหมกึเครื่องพมิพ์  แผน่บนัทกึขอ้มูล และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

วสัดุกอ่สรา้ง 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม ้ส ีทนิเนอร์ กอ๊กน ้า บานพบั

กลอนประต ูโซ่ กุญแจ กระเบื้อง ตะป ูและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ทีใ่ช้ในการตดิตอ่ราชการและคา่ใช้จา่ย

อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพมิาย

คา่บรกิารโทรศพัท์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพมิาย

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 15,000 บาท
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งบเงนิอุดหนุน 8,744,000 บาท

งบด าเนินงาน 555,000 บาท

ค่าใช้สอย 555,000 บาท

 1. อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนกุลโน     จ านวน  3,796,000  บาท

     เพือ่จา่ยเงนิเป็นคา่อาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนกุลโน       

จดัสรรส าหรบัเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 จ านวน 949 คน        

อตัรามื้อละ 20 บาท  200 วนั จดัสรร 100 %        

(ใช้ขอ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2559)       

 2. อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนอนุบาลสุรยิาอุทยัพมิาย     จ านวน  

4,948,000  บาท

     เพือ่จา่ยเงนิเป็นคา่อาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล       

สุรยิาอุทยัพมิาย จดัสรรส าหรบัเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6        

จ านวน 1,237คน อตัรามื้อละ 20 บาท  200 วนั จดัสรร 100 %        

(ใช้ขอ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2559)       

งานศกึษาไม่ก าหนดระดบั 555,000 บาท

เงนิอุดหนุน 8,744,000 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 8,744,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน 

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่สิง่พมิพ์ วสัดุ

อุปกรณ์  คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการเยาวชนพมิายรวมพลงัขจดัภยั หา่งไกลยาเสพตดิ 75,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน

กรรมการ คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่

สิง่พมิพ์ วสัดุอุปกรณ์ คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดัต ัง้สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพมิาย 50,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการแขง่ขนักีฬาและนนัทนาการส าหรบัเด็กและเยาวชน 110,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน 

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่สิง่พมิพ์ วสัดุ

อุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการสง่เสรมิและสรา้งนิสยัรกัการอา่น 70,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน 

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่สิง่พมิพ์ วสัดุ

อุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะการท างาน/อาชีพ ส าหรบัเด็กและเยาวชน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน 

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่สิง่พมิพ์ วสัดุ

อุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ส าหรบัเด็กและเยาวชน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   
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งบบุคลากร 1,103,100 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,103,100 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมของโครงการเกีย่วกบัทกัษะ

ดนตรี ประเภทตา่งๆ และการแสดงอสิาน เช่น คา่ตอบแทน คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่

รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่สิง่พมิพ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลั 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 1,453,100 บาท

โครงการอบรมพฒันาทกัษะดนตรีและการแสดงอสิาน 100,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 319,860 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

เงนิประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข

หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข

เงนิเดือนพนกังาน 705,240 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่การศกึษาบุตร ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจ า 

ผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ

งบด าเนินงาน 350,000 บาท

ค่าตอบแทน 5,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 18,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณาจกัร

ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทางไปราชการ 

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กัในการอบรมสมัมนา คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั 

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

คา่จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีทีเ่ทศบาลไมส่ามารถ

ด าเนินการเองไดแ้ละคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย 110,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 30,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ สิง่ของ เครื่องเขียน แบบพมิพ์ วสัดุส านกังานตา่งๆ

เช่น หมกึโรเนียว กระดาษ ปากกา และอืน่ๆทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5,000 บาท

ค่าวสัดุ 155,000 บาท

วสัดุส านกังาน 35,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาลใหส้มารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่ ครุภณัฑส์ านกังาน  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิทางราชการ และการซ่อมบ ารุงรกัษา

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการซ่อมแซมปกต ิ

หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีว่สัดุอะไหลม่ีอายุการใช้งานปกติ 

4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวา่ง 60,000 - 120,000 กโิลเมตร

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น และการซ่อมบ ารุงรกัษาครุภณัฑย์านพาหนะ

ทีเ่ขา้ลกัษณะการซ่อมกลาง หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีม่ี

อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กโิลเมตร 

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามนัดีเซล 

น ้าเบนซนิ น ้ามนัเครื่อง และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์และอะไหลต่า่งๆ ของยานพาหนะ เช่น

ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ่ไสก้รอง น ้ามนั ไสก้รองอากาศ และอืน่ๆ

ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปล ัก๊ไฟฟ้า สายไฟ ตลบัแยก

สายไฟ หลอดไฟฟ้า และอืน่ๆทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 35,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้า ของศูนย์บรกิารสาธารณสุขเทศบาลต าบลพมิาย

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น หวัพมิพ์หรือแบบพมิพ์ 

แผน่กรองแสง ผงหมกึเครื่องพมิพ์ แผน่บนัทกึขอ้มูล แป้นพมิพ์

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

ค่าสาธารณูปโภค 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถา่ยรูป 

พูก่นัส ีกระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลบัเทป และคา่ใช้จา่ย

อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

วสัดุคอมพวิเตอร์ 35,000 บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ทีใ่ช้ในการตดิตอ่ราชการและคา่ใช้จา่ย

อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา ของศูนย์บรกิารสาธารณสุขเทศบาลต าบลพมิาย
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 1,310,400 บาท

งบบุคลากร 695,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 328,080 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 695,400 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 355,320 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหพ้นกังาน 

เทศบาลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในกรณีทีม่ีงาน

เรง่ดว่นและมีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 

งบด าเนินงาน 615,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการฯ เพือ่สง่เสรมิสุขภาพ 

และพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุ เช่น คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการฝึกอบรม  

ประชุมสมัมนา คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่เช่าทีพ่กั คา่ลงทะเบียน 

คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่ตอบแทน คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่

จ าเป็น

โครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยสุขภาพภาคประชาชน 250,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดักจิกรรมวนัผูสู้งอายุ 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่การศกึษาบุตร ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจ า

ผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย 590,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาล เพือ่ใหส้ามารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิไดแ้ก ่ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิของทางราชการ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการฯ เพือ่สง่เสรมิสุขภาพ

และพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุเช่น คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการฝึกอบรม 

ประชุมสมัมนา คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่เช่าทีพ่กั คา่ลงทะเบียน 

คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่ตอบแทน คา่พาหนะ

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมพฒันาและสง่เสรมิตามโครงการฯ 

เช่น คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุมสมัมนา คา่อาหาร  

คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่เช่าทีพ่กั คา่ลงทะเบียน คา่จา้งเหมาบรกิาร 

คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่ตอบแทน คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

โครงการสง่เสรมิสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 300,000 บาท
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ค่าวสัดุ 10,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 388,080 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 376,080 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 737,280 บาท

งบบุคลากร 388,080 บาท

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภณัฑ ์

น ้ายาฆา่เช้ือโรค และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

ค่าตอบแทน 52,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากเงนิเดือน เงนิตอบแทนพเิศษส าหรบัพนกังานผูไ้ดร้บัเงนิเดือน

ถงัข ัน้สูงสุดของอนัดบั และเงนิปรบัเพิม่ตามวุฒหิรือเงนิเพิม่อืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

งบด าเนินงาน 302,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 12,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 170,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

คา่จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีทีเ่ทศบาลไมส่ามารถ

ด าเนินการเองไดแ้ละคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น ใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ผูม้ีสทิธเิบกิ

คา่เช่าบา้นไดต้ามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารท าการนอกเวลา ใหพ้นกังานเทศบาลและ

ลูกจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในกรณี ทีม่ีงานเรง่ดว่น  

และมีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

คา่เช่าบา้น 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั เช่น น ้ายาท าความสะอาด 

ไมก้วาด ไมถู้พ้ืน น ้ายาดบักลิ่น กระดาษช าระ สบู ่และอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุกอ่สรา้ง 10,000 บาท

ค่าวสัดุ 50,000 บาท

วสัดุงานบา้นงานครวั 20,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาล เพือ่ใหส้ามารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิไดแ้ก ่ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิของทางราชการ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม ้ส ีทนิเนอร์ กอ๊กน ้า บานพบั 

กลอนประต ูโซ่ กุญแจ กระเบื้อง ตะป ูและอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภท

รายจา่ยน้ี 



หนา้ที ่23

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

ค่าครุภณัฑ์ 47,200 บาท

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภณัฑ ์

น ้ายาฆา่เช้ือโรค และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

งบลงทุน
47,200 บาท

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 บาท

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน จ านวน 1 เครื่อง  (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 

18.5 นิ้ว) 16,000 บาท

เตียงตรวจภายใน จ านวน 1  เตียง 20,000 บาท

เพือ่จดัซ้ือเตียงตรวจภายใน  จ านวน 1 เตียง ซึง่มีคุณสมบตัเิบื้องตน้ ดงัน้ี

 - เตียงท าดว้ยสแตนเลส ปูดว้ยเบาะฟองน ้าหุม้หนงัเทียมสามารถพบัไดเ้ป็น 3 สว่น

 - โครงเตียงอยู่บนขา 4 ขา ปลายขามียางอยา่งหนารองรบั กนักระเทือน

   และกนัเลื่อน ดา้นลา่งมีมา้เหล็กสูงไมน้่อยกวา่ 20 เซนตเิมตร ปูดว้ยยาง

   กนัเลื่อนบนเหล็กเรียบ หรือปูดว้ยแผน่เหล็กขรุขระ

 - มีขนาดไมน้่อยกวา่ 60 X 180 X 80 เซนตเิมตร

 - สามารถปรบัระดบัไดท้ ัง้สว่นบนและทอ่นล าตวั

 - มีอุปกรณ์ใช้งานครบ

  (จดัซ้ือราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

เครื่องวดัความดนัโลหติ แบบต ัง้พ้ืน  จ านวน 1  เครื่อง 7,900 บาท

เพือ่จดัซ้ือเครื่องวดัความดนัโลหติ แบบต ัง้พ้ืน  จ านวน 1 เตียง 

ซึง่มีคุณสมบตัเิบื้องตน้ ดงัน้ี

 - เป็นเครื่องวดัความดนัชนิดใช้ปรอท แบบต ัง้พ้ืน

 - ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแกว้ใสทีม่ีคุณสมบตัปิรอทไมเ่กาะตดิ

 - สามารถวดัความดนัโลหติไดไ้มน้่อยกวา่ระหวา่ 0 - 300 มลิลเิมตรปรอท

 - ขีดแสดงคา่ความดนัโลหติไมส่ามารถลบเลือนได้

 - อุปกรณ์ประกอบ

   1. ผา้พนัแขนส าหรบัเด็กหรือผูใ้หญ่ แบบปะตดิ จ านวน 1 ชุด

   2. สายยางจากผา้พนัแขนไปตวัเครื่องมีความยาวมาตรฐาน

   3. ลูกยางส าหรบัอดัลมเขา้ผา้พนัแขนพรอ้มลิ้น เปิด - ปิด บีบได้

       สะดวกงา่ยตอ่การควบคุมความดนั จ านวน 1 อนั

       (จดัซ้ือราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

งบด าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

เพือ่จดัซ้ือเครื่องพมิพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)

และอุปกรณ์ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน  1  เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ทีก่ระกระทรวง

 ICT ก าหนดไว ้

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 90,000 บาท

เพือ่จดัซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน พรอ้มโปรแกรม

และอุปกรณ์ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน  1 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ทีก่ระกระทรวง

 ICT ก าหนดไว ้

เครื่องพมิพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1  เครื่อง  (18 หน้า/นาที) 3,300 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยส าหรบัการจดัท าขอ้มูลทะเบียนประวตัผิูม้ีสทิธริบัเงนิเบี้ยยงัชีพ 

เช่น คา่วสัดุอุปกรณ์ จดัท าป้ายไวนิลและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดัท าทะเบียนประวตัผิูม้ีสทิธริบัเงนิเบี้ยยงัชีพเขตเทศบาล 10,000 บาท
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เพือ่จดัซ้ือเครื่องอุปโภค บรโิภคตามความจ าเป็น เพือ่มอบใหแ้กผู่ย้ากไร้

ผูด้อ้ยโอกาส และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถเบกิไดต้ามระเบียบฯ

โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 50,000 บาท

โครงการสงเคราะห์ครอบครวัผูย้ากไรแ้ละช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 30,000 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 1,672,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

งบบุคลากร 4,095,600 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,095,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ือเครื่องอุปโภคบรโิภคสงเคราะห์ช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั เช่น อุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั และรวมถงึภยัหนาว 

ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลต าบลพมิาย และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 4,261,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,976,640 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 207,240 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจ า

ใหแ้กลู่กจา้งประจ า 

เงนิประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองช่าง

หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานช่าง

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20,000 บาท

เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง 

คณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงานกอ่สรา้ง  และจา่ย

เป็นคา่ตอบแทนเจา้หน้าทีอ่ืน่หรือบุคคลภายนอก ผูป้ฏบิตัริาชการ

อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ

ทีแ่ตง่ต ัง้ตามระเบียบกฎหมายเกีย่วกบัเทศบาลหรือเงนิตอบแทน

รางวลักรรมการสอบแขง่ขนัสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกขา้ราชการ

คณะกรรมการสอบแขง่ขนั สอบคดัเลือก หรือคดัเลือกขา้ราชการ

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้กบัลกัษณะการจา่ยประเภทน้ี

งบด าเนินงาน 165,400 บาท

ค่าตอบแทน 45,400 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 179,520 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่การศกึษาบุตร ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจ า 

ผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ

คา่เช่าบา้น 20,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น ใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ผูม้ีสทิธเิบกิคา่เช่าบา้นได้

ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย 75,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 30,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาลใหส้มารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่ ครุภณัฑส์ านกังาน  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิทางราชการ และการซ่อมบ ารุงรกัษา

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการซ่อมแซมปกต ิ

หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีว่สัดุอะไหลม่ีอายุการใช้งานปกติ 

4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวา่ง 60,000 - 120,000 กโิลเมตร

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น และการซ่อมบ ารุงรกัษาครุภณัฑย์านพาหนะ

ทีเ่ขา้ลกัษณะการซ่อมกลาง หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีม่ี

อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กโิลเมตร 

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณาจกัร 

ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทางไปราชการ 

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กัในการอบรมสมัมนา คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ของขวญัของรางวลัหรือเงนิรางวลั 

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

คา่จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีทีเ่ทศบาลไมส่ามารถ

ด าเนินการเองไดแ้ละคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั เช่น แกว้ จาน ชาม  

กระดาษช าระ น ้ายาลา้งจาน และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของ เครื่องเขียน แบบพมิพ์ วสัดุส านกังานตา่งๆ 

เช่น หมกึโรเนียว กระดาษ ปากกา และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุงานบา้นงานครวั 5,000 บาท

ค่าวสัดุ 45,000 บาท

วสัดุส านกังาน 20,000 บาท

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 232,920 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจ า

ใหแ้กลู่กจา้งประจ า 

งบบุคลากร 352,920 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 352,920 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ 

แผน่กรองแสง ผงหมกึเครื่องพมิพ์ แผน่บนัทกึขอ้มูล แป้นพมิพ์ 

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

งานไฟฟ้าถนน 4,391,920 บาท
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งบด าเนินงาน 1,170,000 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

ค่าใช้สอย 590,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 390,000 บาท

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่การศกึษาบุตร ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจ า

ผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหพ้นกังาน 

เทศบาลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในกรณีทีม่ีงาน

เรง่ดว่นและมีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

โครงการขุดลอก คูคลอง ลอกผกัตบชวา วชัพืชในแหลงน ้า 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ เช่น คา่วสัดุ อุปกรณ์

คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณาจกัร

ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทางไปราชการ

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น

พเิศษ

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่ขา้

ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

คา่จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีทีเ่ทศบาลไมส่ามารถ

ด าเนินการเองได ้เช่น งานซ่อมบ ารุงรกัษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล  

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาลใหส้มารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่ ครุภณัฑส์ านกังาน  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิทางราชการ และการซ่อมบ ารุงรกัษา

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการซ่อมแซมปกต ิ

หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีว่สัดุอะไหลม่ีอายุการใช้งานปกติ 

4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวา่ง 60,000 - 120,000 กโิลเมตร

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น และการซ่อมบ ารุงรกัษาครุภณัฑย์านพาหนะ

ทีเ่ขา้ลกัษณะการซ่อมกลาง หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีม่ี

อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กโิลเมตร 

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น
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เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปล ัก๊ไฟฟ้า สายไฟ

ตลบัแยกสายไฟ หลอดไฟฟ้า และอืน่ๆทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุกอ่สรา้ง 250,000 บาท

ค่าวสัดุ 540,000 บาท

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามนัดีเซล 

น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครื่อง และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์และอะไหลต่า่งๆ ของยานพาหนะ 

เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ่ไสก้รอง น ้ามนั ไสก้รองอากาศ 

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม ้ส ีทนิเนอร์ กอ๊กน ้า 

บานพบั กลอนประต ูโซ่ กุญแจ กระเบื้อง ตะป ูปูน ทรายเหล็ก 

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 20,000 บาท

งบลงทุน 2,669,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,669,000 บาท

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของโรงเก็บพสัดุกองช่าง(สระเพลง) 

และสถานทีป่ฏบิตังิานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกองช่าง 

คา่ไฟฟ้า 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าโรงเก็บพสัดุกองช่าง(สระเพลง) 

และสถานทีป่ฏบิตังิานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกองช่าง

     - เพือ่กอ่สรา้งถนน คสล.กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 58 เมตร 

     หนา 0.15 เมตร พ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 174 ตารางเมตร

    - วางทอ่ระบายน ้า คสล.ขนาดเสน้ผา่ศูนย์กลาง 0.40  เมตร

    พรอ้มบอ่พกั คสล. ยาวรวม 58 เมตร

     (รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.3/2560)

โครงการกอ่สรา้งทางเชือ่มเขา้ลานจอดรถบรกิารนกัทอ่งเทีย่ว 1,200,000 บาท

    - เพือ่กอ่สรา้งถนน คสล.กวา้ง 3.00 เมตร ยาว  11.50  เมตร

    หนา 1.15 เมตร พ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่  34.35  ตารางเมตร

     (รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.4/2560)

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.และวางทอ่ระบายน ้า ถนนรุ่นอรุณ(ซอยบา้นนางสมจติร  

เผือกกลาง)
240,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ถนนชายชล ซอยพงศธร 19,000 บาท

     - เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าพรอ้มตดิต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า ๓ เฟส 

    ขนาด 250 Kva

     (รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.6/2560)

     - เพือ่กส่รา้งทอ่เหลี่ยม กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

    ลกึ 3.00  เมตร พรอ้มดนิถมคอทอ่เหลี่ยม จ านวน 2 จุด

     (รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.7/2560)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพรอ้มตดิต ัง้หมอ้แปลงบรเิวณลานจอดรถบรกิารนกัทอ่งเทีย่ว 600,000 บาท
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     - เพือ่ขยายผวิจราจร หนา 0.15 เมตร 

     พ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 200 ตารางเมตร

     (รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.2/2560)

โครงการปรบัปรุงระบบระบายน ้า ซอยธนาคารออมสนิ 450,000 บาท

โครงการขยายผวิจราจร คสล.ถนนซอยบา้นนายสมจติร  ศริโินน 100,000 บาท

เงนิอุดหนุน 200,000 บาท

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 200,000 บาท

     - เพือ่ตดิต ัง้ป้ายชือ่ถนน/ซอย ขนาดไมน้่อยกวา่ 30 x 50 เซนตเิมตร

     จ านวน  15 ป้าย

     (รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.1/2560)

งบเงนิอุดหนุน 200,000 บาท

    - เพือ่กอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล.กวา้ง 0.40 เมตร 

    ยาว 69 เมตร ลกึ 0.40 เมตร

     (รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.5/2560)

โครงการปรบัภูมทิศัน์ถนน/ซอย เขตเทศบาลต าบลพมิาย 60,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 125,880 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

งบบุคลากร 143,880 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 143,880 บาท

 1. อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า  จ านวน  100,000 บาท

      เพือ่อุดหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อ าเภอพมิาย ในการด าเนินการตดิต ัง้

และขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลพมิาย       

       

  2. อุดหนุนการขยายเขตประปา จ านวน   50,000  บาท

       เพือ่อุดหนุนใหก้บัการการประปาสว่นภูมภิาค อ าเภอพมิาย ในการด าเนินการ

ตดิต ัง้และขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลพมิาย       

       

  3. อุดหนุนหวัดบัเพลงิ จ านวน   50,000  บาท

       เพือ่อุดหนุนใหก้บัการประปาสว่นภูมภิาค สาขาพมิาย ในการจดัซ้ือหวั

ดบัเพลงิตดิต ัง้ในชุมชนเขตเทศบาลต าบลพมิาย       

งานสวนสาธารณะ 853,880 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 480,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

คา่จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีทีเ่ทศบาลไมส่ามารถ

ด าเนินการเองได ้เช่น งานดูแลรกัษาและปรบัปรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาล  

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

งบด าเนินงาน 710,000 บาท

ค่าใช้สอย 530,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 18,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม ้ ส ี ทนิเนอร์  กอ๊กน ้า 

บานพบั กลอนประต ูโซ่ กุญแจ กระเบื้อง ตะป ูปูน ทราย

เหล็ก และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 25,000 บาท

ค่าวสัดุ 135,000 บาท

วสัดุกอ่สรา้ง 10,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาลใหส้มารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่ ครุภณัฑส์ านกังาน  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิทางราชการ และการซ่อมบ ารุงรกัษา

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการซ่อมแซมปกต ิ

หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีว่สัดุอะไหลม่ีอายุการใช้งานปกติ 

4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวา่ง 60,000 - 120,000 กโิลเมตร

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น และการซ่อมบ ารุงรกัษาครุภณัฑย์านพาหนะ

ทีเ่ขา้ลกัษณะการซ่อมกลาง หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีม่ี

อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กโิลเมตร 

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น

คา่ไฟฟ้า 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้ามเิตอร์สวนสาธารณะตา่งๆ ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของเทศบาลต าบลพมิาย

เพือ่จา่ยเป็นคา่พนัธ์ุพืช ดนิผสม กระถางตน้ไม ้ปุ๋ ย และอืน่ๆ

ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

ค่าสาธารณูปโภค 45,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามนัดีเซล 

น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครื่อง และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุการเกษตร 100,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,432,740 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 349,320 บาท

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 8,998,240 บาท

งบบุคลากร 1,432,740 บาท

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของสวนสาธารณะตา่งๆ ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของเทศบาลต าบลพมิาย

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง รวมท ัง้เงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนของพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 65,880 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจ า

ใหแ้กลู่กจา้งประจ า 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 573,540 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 444,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว หรือเงนิตอบแทนนอกเหนือ

จากคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทน้ี 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหพ้นกังาน 

เทศบาลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในกรณีทีม่ีงาน

เรง่ดว่นและมีค าส ั่งใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

คา่เช่าบา้น 42,000 บาท

ค่าตอบแทน 62,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 4,670,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 3,168,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมไฟฟ้า 

คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่ 

คา่จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีทีเ่ทศบาลไมส่ามารถ

ด าเนินการเองได ้เช่น งานรกัษาความสะอาดถนน งานก าจดัขยะมูลฝอย  

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่การศกึษาบุตร ของพนกังานเทศบาล และลูกจา้ง

ประจ า ผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย 3,418,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น ใหแ้ก ่พนกังานเทศบาล ผูม้ีสทิธเิบกิคา่เช่าบา้นไดต้าม

ระเบียบฯ 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตอบแทนคา่วสัดุ

อุปกรณ์ และอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตอบแทนคา่วสัดุ

อุปกรณ์ และอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

โครงการสง่เสรมิการคดัแยกขยะชุมชน 30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการพมิายเมืองสะอาด (Big Cleaning Day) 20,000 บาท

วสัดุส านกังาน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ สิง่ของ เครื่องเขียน แบบพมิพ์ วสัดุส านกังาน

ตา่งๆ เช่น หมกึโรเนียว กระดาษ ปากกา และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาลใหส้มารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิ ไดแ้ก ่ ครุภณัฑส์ านกังาน  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิทางราชการ และการซ่อมบ ารุงรกัษา

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการซ่อมแซมปกต ิ

หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีว่สัดุอะไหลม่ีอายุการใช้งานปกติ 

4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหวา่ง 60,000 - 120,000 กโิลเมตร

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น และการซ่อมบ ารุงรกัษาครุภณัฑย์านพาหนะ

ทีเ่ขา้ลกัษณะการซ่อมกลาง หมายถงึ การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทีม่ี

อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กโิลเมตร 

แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น

ค่าวสัดุ 1,140,000 บาท



หนา้ที ่31

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปล ัก๊ไฟฟ้า สายไฟ 

ตลบัแยกสายไฟ หลอดไฟฟ้า และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์และอะไหลต่า่งๆ ของยานพาหนะ 

เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ่ไสก้รอง น ้ามนั ไสก้รองอากาศ 

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุกอ่สรา้ง 180,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม ้ส ีทนิเนอร์ กอ๊กน ้า  

บานพบั กลอนประต ูโซ่ กุญแจ กระเบื้อง ตะป ูปูน ทราย เหล็ก 

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุงานบา้นงานครวั 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั เช่น แกว้ จาน ชาม น ้ายา

ท าความสะอาด ไมก้วาด ไมถู้พ้ืน น ้ายาดบักลิ่น กระดาษช าระ 

สบู ่และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุการเกษตร 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่พนัธ์ุพืช ดนิผสม กระถางตน้ไม ้ปุ๋ ย และอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภณัฑ ์

น ้ายาฆา่เช้ือโรค และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 600,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามนัดีเซล 

น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครื่อง และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าสถานทีก่ าจดัขยะเทศบาลต าบลพมิาย

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 50,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 30,000 บาท

วสัดุเครื่องแตง่กาย 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครื่องแตง่กาย เช่น รองเทา้บูท เสื้อคลุม 

ถุงมือ หมวก และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

เครื่องจา่ยกา๊ซ (BLOWER)  จ านวน 1 เครื่อง 20,000 บาท

    เพือ่จดัซ้ือเครื่องจา่ยกา๊ซ (BLOWER)  ขนาด 2 แรงมา้ 380 โวลต์ 3 เฟส 

ส าหรบัทอ่จา่ยกา๊ซ ขนาด 2 นิ้ว พรอ้มอุปกรณ์ตดิต ัง้ จ านวน  1 ชุด 

    (รายละเอียดและราคาจดัซ้ือตามทอ้งตลาด)

ค่าครุภณัฑ์ 85,500 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาสถานทีก่ าจดัขยะเทศบาลต าบลพมิาย

งบลงทุน 2,895,500 บาท
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ครุภณัฑโ์รงงาน

เครื่องปั๊มลม  จ านวน 1 เครื่อง 30,000 บาท

เครื่องตดัหญ้า แบบขอ้ออ่น จ านวน 1 เครื่อง 11,000 บาท

    เพือ่จดัซ้ือเครื่องตดัหญ้า แบบขอ้ออ่น จ านวน 1 เครื่อง ตามคุณสมบตั ิดงัน้ี

    - เป็นเครื่องตดัหญ้าแบบสายสะพาย

    - เครื่องยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.5 แรงมา้

    - ปรมิาตรกระบอกสูบไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี

    - พรอ้มใบมีด

      (จดัซ้ือตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

เครื่องตดัหญ้า แบบขอ้แข็ง จ านวน 1 เครื่อง 9,500 บาท

    เพือ่จดัซ้ือเครื่องตดัหญ้า แบบขอ้แข็ง จ านวน 1 เครื่อง ตามคุณสมบตั ิดงัน้ี

    - เป็นเครื่องตดัหญ้าแบบสายสะพาย

    - เครื่องยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่ 1.5 แรงมา้

    - ปรมิาตรกระบอกสูบไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี

    - พรอ้มใบมีด

     (จดัซ้ือตามมาตรฐานครุภณัฑ์)

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งสถานทีล่า้งรถเก็บขยะและวสัดุอุปกรณ์ 500,000 บาท

    เพือ่จดัซ้ือเครื่องอดัจาระบ ี (แบบใช้ลม) ขนาดความจุถงั ไมน้่อยกวา่  5  

แกลลอน พรอ้มอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  จ านวน  1 ชุด 

    (รายละเอียดและราคาจดัซ้ือตามทอ้งตลาด)

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 2,810,000 บาท

    เพือ่จดัซ้ือเครื่องปั๊มลม ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 แรงมา้                      

    พรอ้มอุปกรณ์ตดิต ัง้ จ านวน  1 ชุด

    (รายละเอียดและราคาจดัซ้ือตามทอ้งตลาด)

เครื่องอดัจาระบี  จ านวน 1 เครื่อง 15,000 บาท

งบด าเนินงาน 135,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

    - เพือ่ด าเนินการปรบัปรุงระบบไฟฟ้า หมอ้แปลง 3 เฟส 500 Kva

    - กอ่สรา้งและตดิต ัง้แทน่ช ั่งน ้าหนกัรถบรรทุก

    - กอ่สรา้งลานเทและถนน คสล.บอ่น ้าทิง้และบอ่ทิง้เศษขยะ

    (รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.9/2560)

งานบ าบดัน ้าเสีย 215,000 บาท

    - เพือ่ด าเนินการปรบัปรุงสถานทีก่ าจดัขยะเทศบาลต าบลพมิาย ใหม้ีสถานที่

    ส าหรบัลา้งรถขยะ ลา้งถงัขยะ บรเิวณสถานทีฝ่งักลบขยะ

    เทศบาลต าบลพมิาย

    (รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.8/2560)

โครงการปรบัปรุงสถานทีก่ าจดัขยะ เทศบาลต าบลพมิาย 2,310,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาล เพือ่ใหส้ามารถ

ใช้งานไดต้ามปกต ิไดแ้ก ่ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิของทางราชการ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตอบแทน คา่วสัดุ

อุปกรณ์ และอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการคลองสวยน ้าใส ไมท่ิง้ขยะลงแมน่ ้าล าคลอง 30,000 บาท
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ค่าวสัดุ 70,000 บาท

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามนัดีเซล 

น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครื่อง และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุกอ่สรา้ง 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม ้ส ีทนิเนอร์ กอ๊กน ้า บานพบั 

กลอนประต ูโซ่ กุญแจ กระเบื้อง ตะป ูปูน ทราย เหล็ก 

และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปล ัก๊ไฟฟ้า สายไฟ 

ตลบัแยกสายไฟ หลอดไฟฟ้า และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้ากงัหนับ าบดัน ้าเสีย

และสถานทีป่ฏบิตังิานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกองสาธารณสุขฯ

งบลงทุน 80,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 5,000 บาท

วสัดุการเกษตร 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่พนัธ์ุพืช ดนิผสม กระถางตน้ไม ้ปุ๋ ย และอืน่ๆ 

ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,025,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,025,000 บาท

โครงการปรบัปรุงบอ่บ าบดัน ้าเสีย (ขา้งวดัสระเพลง) 80,000 บาท

เพือ่ด าเนินการปรบัปรุงบอ่บ าบดัน ้าเสียบรเิวณขา้งสระเพลงโดยถมดนิ

ท าคนัก ัน้น ้าพรอ้มตดิต ัง้ตะแกรงดกัขยะ ปลูกพืชบ าบดัน ้าเสีย และปรบัภูมทิศัน์

โดยรอบบรเิวณ ฯลฯ

(รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด แบบเลขที ่ท.พม.10/2560)

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 25,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง

และเครื่องดืม่ คา่จา้งเหมาบรกิาร  คา่ป้ายไวนิล และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

โครงการจา้งนกัเรียน/นกัศกึษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน 70,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น การจดัการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่จา้งเหมาบรกิาร 

คา่ป้ายไวนิล และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

ค่าใช้สอย 1,025,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการเลือกต ัง้ประธานกรรมการชุมชน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัโครงการฯ เช่น คา่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์

ในการจดัต ัง้ชุมชน วสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าเอกสาร ระเบียบคูม่ือ 

คา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งและจ าเป็น
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โครงการสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน 75,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสนบัสนุนการจดัท าแผนของชุมชน เช่น คา่ตอบแทน

คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร คา่วสัดุอุปกรณ์  

คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฯ ส าหรบัสง่เสรมิและสนบัสนุน

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล เช่น คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการฝึกอบรม ประชุมสมัมนา

คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่วสัดุอุปกรณ์ 

คา่ตอบแทน คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

โครงการส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 100,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยส าหรบัการจดัการอบรมใหค้วามรูแ้กอ่าสาสมคัรจดัเก็บขอ้มูล 

คา่จา้งเหมาประกอบอาหาร คา่วทิยากร คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ จดัท าป้ายไวนิล

คา่ตอบแทนการจดัเก็บขอ้มูล การบนัทกึการประมวลผลขอ้มูล 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

โครงการสนบัสนุนหนงัสือพมิพ์และวารสารประจ าชุมชน 95,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฯ ส าหรบัจดัซ้ือหนงัสือพมิพ์

และวารสาร ส าหรบัประจ าไวท้ีท่ าการชุมชน จ านวน 15 ชุมชน 

โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาสตรีระดบัชุมชน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฯ ของคณะกรรมการสตรี

ระดบัชุมชน และเจา้หน้าทีโ่ครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการฝึกอบรม

ประชุมสมัมนา คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่เช่าทีพ่กั คา่ตอบแทน

คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

ค่าใช้สอย 1,420,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 1,420,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,420,000 บาท

โครงการอบรมและศกึษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ทีป่รกึษาชุมชนผูน้ าชุมชน และ

อาสาสมคัรชุมชน
500,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการอบรมและศกึษาดูงาน 

ของคณะกรรมการชุมชน ทีป่รกึษาชุมชน ผูน้ าชุมชน และอาสาสมคัรชุมชน 

เช่น คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดัการฝึกอบรม และการศกึษาดูงาน คา่อาหาร  

คา่เครื่องดืม่ คา่เช่าทีพ่กั คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่ตอบแทน 

คา่สมนาคุณวทิยากร คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น

โครงการแขง่ขนักีฬาชกมวยตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพมิาย 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการสนบัสนุนนกักีฬาเขา้แขง่ขนัในระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่นกักีฬาเขา้แขง่ขนัในระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 

และระดบัประเทศ  เช่น เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง 

คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่ของขวญั

หรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   
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โครงการแขง่ขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์เทศบาลต าบลพมิาย 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการแขง่ขนักีฬาบาสเก็ตบอลตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพมิาย 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่สมัพนัธ์ 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการแขง่ขนักีฬาตะกรอ้ตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพมิาย 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอล 5 คน ตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพมิาย 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตซอลตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพมิาย 90,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการแขง่ขนักีฬาเปตองตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพมิาย 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการแขง่ขนักีฬาวอลเลย์บอลตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพมิาย 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอลตา้นยาเสพตดิเทศบาลต าบลพมิาย 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   
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โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาอนุบาลเทศบาลต าบลพมิาย 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่สิง่พมิพ์

วสัดุอุปกรณ์กีฬาในการแขง่ขนั คา่เช่าสถานที ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

ค่าใช้สอย 2,035,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 2,035,000 บาท

งบด าเนินงาน 2,035,000 บาท

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 200,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ตามมตคิระรฐัมนตรี

ทีก่ าหนดใหจ้ดัในวนัเสาร์ สปัดาห์ที ่2 ของเดือนมกราคมของทุกปี

โดยมีคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทน

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร 

วสัดุอุปกรณ์ คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดังานเทศกาลกนิเจ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยในพธีิกรรม

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ  

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดังานฉลองชยัชนะทา่นทา้วสุรนารี 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่จดัขบวนแห่

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการเขา้วดัฟงัธรรม 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเขา้วดัฟงัธรรมในวนัส าคญั

ทางพระพุทธศาสนา เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ 

คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยในพธีิสงฆ์

คา่ภาชนะใสข่า้วสารอาหารแหง้ คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ 

คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่เงนิรางวลั เงนิสนบัสนุนขบวนแหแ่ละผูเ้ขา้ประกวด

นางสงกรานต์ คา่จดัท ารถขบวนแห ่คา่ของขวญัหรือของรางวลั

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดังานประเพณีบุญกลางบา้น 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยในพธีิสงฆ์

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ  

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดังานประเพณีบวงสรวงปราสาทหนิพมิาย 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยในพธีิ

พราหมณ์

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 1,000,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยในพธีิสงฆ์

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ 

คา่เงนิรางวลั คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   
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โครงการจดังานวนัตรุษจีน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยในพธีิกรรม

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ  

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดังานวนัขึน้ปีใหม่ 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยในพธีิสงฆ์

คา่ภาชนะใสข่า้วสารอาหารแหง้ คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ 

คา่จา้งเหมาบรกิาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น  

โครงการสง่เสรมิและฟ้ืนฟูการละเลน่พ้ืนบา้นและศลิปวฒันธรรมชุมชน 45,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมสง่เสรมิ สนบัสนุนและฟ้ืนฟูการละเลน่

พ้ืนบา้นและศลิปวฒันธรรมของชุมชน เช่น ร าโทน การละเลน่สะบา้ พายเรือแขง่

คา่จดันิทรรศการ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์   

คา่จา้งเหมาบรกิาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

โครงการบวงสรวงศาลเจา้พอ่หลกัเมือง 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ใช้จา่ยในพธีิ

พราหมณ์

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ  

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการจดังานวนัลอยกระทง 250,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่เงนิรางวลั

เงนิสนบัสนุนขบวนแหแ่ละผูเ้ขา้ประกวดนางนพมาศ คา่จดัท ารถขบวนแห ่

คา่ของขวญัหรือของรางวลัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 530,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

โครงการสรา้งจติส านึกในการรว่มอนุรกัษ์โบราณสถาน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่จดันิทรรศการ

คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ 

คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษ์ภาษาโคราช 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมการสง่เสรมิและอนุรกัษ์ภาษาโคราช

ซึง่เป็นภาษาพ้ืนเมืองของชาวจงัหวดันครราชสีมา เช่น คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่

รบัรอง 

คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

งบเงนิอุดหนุน 500,000 บาท

เงนิอุดหนุน 500,000 บาท

โครงการจดักจิกรรมการประกวดสม้ต า-ผดัหมีพ่มิาย 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของโครงการฯ เช่น คา่ตอบแทนวทิยากร 

คา่อาหารเครื่องดืม่ คา่รบัรอง คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิาร  

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น   

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 500,000 บาท

    เพือ่อุดหนุนใหก้บัอ าเภอพมิายในการจดังานเทศกาลเทีย่วพมิาย นครราชสีมา 

ประจ าปี 2559 
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ค่าใช้สอย 115,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 100,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด 585,000 บาท

งบด าเนินงาน 585,000 บาท

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปล ัก๊ไฟฟ้า สายไฟ   

ตลบัแยกสายไฟ หลอดไฟฟ้า และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ  

รายจา่ยประเภทน้ี    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิของเทศบาล เพือ่ใหส้ามารถ  

ใช้งานไดต้ามปกต ิไดแ้ก ่ครุภณัฑส์ านกังาน ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่  

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ และครุภณัฑอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิของทางราชการ   

ค่าวสัดุ 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ  เช่น  คา่เย็บหนงัสือ  

หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล คา่ระวาง คา่รบัวารสาร  

คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่เบี้ยประกนั คา่ถา่ยเอกสาร  

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซม

ไฟฟ้า   

คา่ตดิต ัง้ซ่อมแซมประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ประกนัภยัยานพาหนะและขนสง่   

คา่จา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาท างานกรณีทีเ่ทศบาลไมส่ามารถ  

ด าเนินการเองได ้และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี    

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 410,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 400,000 บาท

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภณัฑ ์  

น ้ายาฆา่เช้ือโรค และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี  

วสัดุกอ่สรา้ง 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เช่น ไม ้ส ีทนิเนอร์ กอ๊กน ้า บานพบั  

กลอนประต ูโซ่ กุญแจ กระเบื้อง ตะป ูและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ   

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี   

งบบุคลากร 230,400 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 230,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของอาคารตลาดสดของเทศบาล  

งานโรงฆา่สตัว์ 314,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของอาคารตลาดสดของเทศบาล  

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 10,000 บาท

คา่เช่าบา้น 28,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิคา่ 

เช่าบา้นไดต้ามระเบียบฯ 

งบด าเนินงาน 83,800 บาท

ค่าตอบแทน 28,800 บาท

เงนิเดือนพนกังาน 230,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 

แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ 
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โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับา้ 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น จดัซ้ือวคัซีน 

ป้องกนัโรคพษิสุนขับา้และแมว คา่วสัดุอุปกรณ์ในการจดักจิกรรมรณรงค์ 

ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณาจกัร 

ของพนกังานและลูกจา้ง ส าหรบัเป็นคา่เบี้ยเล้ียงการเดนิทางไปราชการ  

คา่ยานพาหนะ คา่เช่าทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น

พเิศษ 

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  

ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  

ค่าใช้สอย 35,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ไฟฟ้า 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของโรงฆา่สตัว์ของเทศบาลต าบลพมิาย 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภณัฑ ์ 

น ้ายาฆา่เช้ือโรค และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี 

ค่าสาธารณูปโภค 10,000 บาท

ค่าวสัดุ 10,000 บาท

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 บาท

งบกลาง 13,714,500 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 346,900 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 13,714,500 บาท

งบกลาง 13,714,500 บาท

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของโรงฆา่สตัว์ของเทศบาลต าบลพมิาย  

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูพ้กิารทีม่ีสทิธติามหลกัเกณฑ ์

ทีก่ าหนดไดแ้สดงความจ านงโดยการขอขึน้ทะเบียนเพือ่ขอรบัเบี้ย 

ความพกิารไวก้บัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แลว้ โดยคนพกิารทีม่ีสทิธ ิ

จะไดร้บัเบี้ยความพกิารคนละ 800 บาทตอ่เดือน 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุทีม่ีอายุ 60 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป 

ทีม่ีคุณสมบตัคิรบถว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์

การจา่ยเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552

และไดข้ึน้ทะเบียนขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพไวก้บัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ไวแ้ลว้ โดยจา่ยอตัราเบี้ยยงัชีพรายเดือนแบบข ัน้บรรไดส าหรบัผูสู้งอายุ 

โดยผูสู้งอาย ุ60 - 69 ปี จะไดร้บั 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี 

จะไดร้บั 800 บาท และอาย ุ90 ปีขึน้ไป จะไดร้บั 1,000 บาท 

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,497,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 

และพนกังานจา้งท ั่วไป เทศบาลต าบลพมิาย 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 9,996,000 บาท
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เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 60,000 บาท

 - คา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย     จ านวน  65,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย       

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       

วา่ดว้ยรายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัคา่บ ารุง       

สมาคม พ.ศ. 2555 และระเบียบขอ้บงัคบัสนันิบาตเทศบาล       

แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ้ 16 การช าระคา่บ ารุงสมาคม       

สนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทยเป็นรายปี ก าหนดใหช้ าระคา่       

บ ารุงสมาคมในอตัรารอ้ยละหนึ่งสว่นหก (0.00167) ของรายรบั       

จรงิในปีทีล่ว่งมาแลว้ (ไมร่วมเงนิกู ้ เงนิอุดหนุนทุกประเภท)        

ท ัง้น้ีไมเ่กนิ 750,000 บาท ตามขอ้บงัคบัสมาคมสนันิบาตแหง่       

ประเทศไทย พ.ศ. 2545      

       

 - เงนิสมทบระบบหลกัประกนัสุขภาพ     จ านวน  222,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบใหก้บักองทุนสุขภาพทอ้งถิน่ ตามเงือ่นไข       

ของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) และหนงัสือ       

กระทรวงมหาดไทยดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 2199        

ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2552 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย       

ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 1514 ลงวนัที ่26 กรกฎาคม 2554       

       

 - คา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วกบัการจราจร     จ านวน  200,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องหมาย       

จราจร แผงเหล็กก ัน้รถ กรวยจราจร สีทาถนน แผน่ป้ายแสดง       

เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง รวมท ัง้คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ เกีย่วกบั       

การจราจรและเขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิส ารองจา่ยในกรณีฉุกเฉินเรง่ดว่นหรือจ าเป็นตอ้ง 

รีบด าเนินการ และเป็นภารกจิของเทศบาลต าบลพมิาย หรือกรณี 

ต ัง้งบประมาณรายจา่ยไว้ แตไ่มเ่พียงพอจา่ยตามความเหมาะสม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิงบประมาณขององค์กร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541  

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 487,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์ไดร้บัรอง 

และท าการวนิิจฉยัแลว้ และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิง้ 

ขาดผูอุ้ปการะดูแล ไมส่ามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้

คนละ 500 บาทตอ่เดือนครบ 12 เดือน (ไมเ่กนิ 10 คน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์ 

เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  

ส ารองจา่ย 500,000 บาท
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จ านวนเงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ชคบ.) 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือคา่ครองชีพผูร้บับ านาญใหแ้กผู่ม้ีสทิธไิดร้บัเงนิ 

ตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จ บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2500

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 805,000 บาท

เพือ่จา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  

ตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จ บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2542)  

ใหค้ านวณต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละสอง ของประมาณการรายรบั  

งบประมาณท ั่วไปประจ าปีงบประมาณนัน้ ยกเวน้เงนิกู้   

เงนิทีม่ีผูอุ้ทศิใหแ้ละเงนิอุดหนุนจากรฐั  

เงนิช่วยพเิศษ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยพเิศษเป็นคา่ท าศพ กรณีพนกังานเทศบาล 

ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งเสียชีวติระหวา่งรบัราชการ  



หนา้ที ่42


