
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอ พิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 75,302,702 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,033,400 บาท
งบบุคลากร รวม 7,914,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที
ปรึกษานายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,066,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,768,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล  ตามตําแหน่งและอัตราในสํานักปลัด
เทศบาล  ดังนี
1. ปลัดเทศบาล  จํานวน   1 อัตรา
2. รองปลัดเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน   1 อัตรา
4. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน  1  อัตรา
5. นักจัดการงานทัวไป  จํานวน  1  อัตรา
6. นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา
7. นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  2  อัตรา
8. นิติกร  จํานวน  1  อัตรา
9. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษสําหรับปลัดเทศบาล

วันทีพิมพ์ : 6/8/2561  19:23:11 หน้า : 1/49



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 764,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

งบดําเนินงาน รวม 3,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลพิมาย และเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.๒๕๕๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบกฎหมายอืนทีเกียวข้อง  

ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการให้กับกรรมการสภาเทศบาลในการ
ประชุม ทีมีมติตังให้ปฏิบัติหน้าทีเกียวกับกิจการงานของเทศบาลและคณะ
กรรมการอืนทีเทศบาลแต่งตังให้ปฎิบัติหน้าทีตามระเบียบกฎหมายทีเกียว
ข้องและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือนฯ             พ.ศ2547  รวมแก้ไขเพิมเติม 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและมีคําสังให้ปฏิบิติงานนอกเวลาราชการ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 
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ค่าใช้สอย รวม 1,860,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 520,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารทีทําการของสํานักงานเทศบาลตําบลพิ
มาย  -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลพิ
มาย    -เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์   -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเคเบิลทีวี  -เพือ
จ่ายเป็นค่าเช่าทีราชพัสดุ  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย
ประกัน ค่ายถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่า
ประกันภัยยานพาหนะและขนส่ง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
1. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการ จํานวน 20,000  บาท หรือคณะอนุกรรมการ เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  สําหรับ
จัดเลียงรับรองการประชุมสภาท้องถิน การประชุมคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะอนุกรรมการ  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องทังภายในและภายนอก
สถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  
2. ค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน  60,000
  บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตัง
จ่ายได้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมา  โดยไม่รวมเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม  2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง  หรือทีรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในการตอบแทนแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ ทีทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล เช่น ใบประกาศ
เกียรติคุณ โล่ หรือในการจัดการอบรมสัมมนาและพิธีการต่างๆ 
ค่าจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลาในงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
งานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าและงานอืนเท่าทีจําเป็น 
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสําหรับผู้ประสบภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  สําหรับผู้
ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินและอืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียง
การเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
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โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจัดนิทรรศการ สิงพิมพ์วัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญหรือของ
รางวัลและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 159
  ลําดับที 12 
  
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิน
ไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจัดนิทรรศการ สิงพิมพ์  วัสดุอุปกรณ์ ค่า
ของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2664) หน้าที 160
 ลําดับที 25 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของโครงการฯ เช่น ค่าตอบ
แทน ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559        
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2664) หน้าที 152
 ลําดับที 5        
โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 200,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีต่างๆ งานเทิด
พระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ งานวันสําคัญ ต่าง ๆ งานพิธี
ต่างๆ งานจัดนิทรรศการ เช่น งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  การ
จัดซือเครืองราชสักการะ เครืองทองน้อย กระถางธูป เชิง
เทียน แจกัน ดอกไม้ พานพุ่ม ค่าปัจจัยถวายพระ  เครืองไทยธรรม เครือง
กัณฑ์เทศน์ ผ้าแพร ธงชาติ ป้ายตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ พระบรมฉายา
ลักษณ์ ป้ายไวนิล วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2664) หน้าที 160
 ลําดับที 24    
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โครงการจ้างเหมาบุคคลเพือทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล จํานวน 120,000 บาท
  -เพือจ้างเหมาบุคคลเพือทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลตําบลพิ
มาย จํานวน 1 ราย 
-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี  ทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันที 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 152 ลําดับ
ที 3
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม  ตามโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจัดนิทรรศการ สิงพิมพ์วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้จ่ายทีจําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2664) หน้า159 ลําดับ
ที21   
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลพิมายให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศ
บาลตําบลพิมายให้มีประสิทธิภาพ  เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการฝึก
อบรม ประชุมสัมมนา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็น  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 153
 ลําดับที 6

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
 -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม  ตามโครงการรับฟังความคิด
เห็นของประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าเอกสารสิงพิมพ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 156
  ลําดับที 13
โครงการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังนายก
เทศมนตรี และสมาชิกสภาท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ หีบบัตร คูหา ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตัง เจ้า
หน้าทีทีช่วยเหลืองานเลือกตัง เจ้าหน้าทีนับคะแนน ค่าเครืองเขียนแบบ
พิมพ์  ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตัง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ อันเกียวเนืองกับ
การเลือกตัง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2664) หน้าที 156
 ลําดับที 14          
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  อบรม  ตามโครงการส่งเสริมการ
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจัด
นิทรรศการ สิงพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญหรือของรางวัลและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 157
  ลําดับที 16

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม  อบรม  ตามโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทน ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจัดนิทรรศการ สิงพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญหรือของ
รางวัลและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157
  ลําดับที 15

โครงการอบรมและดูงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและดูงานคณะผู้
บริหารสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การฝึกอบรมประชุมสัมนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าที
พัก ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557                                                
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 154
 ลําดับที 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินทางราชการ และการซ่อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทีเข้าลักษณะเป็นการซ่อมแซมปกติ หมาย
ถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติ 4 - 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 - 120,000 กิโลเมตร     แล้ว
แต่ระยะใดถึงก่อน และการซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะทีเข้า
ลักษณะการซ่อมกลาง หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้
งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000  กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ
ใดถึงก่อน 
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ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของ เครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสํานัก
งาน ต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ผ้าคลุม หมึกพิมพ์ หมึกเครืองโทร
สาร กระดาษ ปากกา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลักไฟฟ้า สายไฟ ตลับแยกสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้ว
นํา จานรอง ถาด ชุดกาแฟ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี นํายาทําความสะอาด ไม้
กวาด ไม้ถูพืน นํายาดับกลิน กระดาษชําระ สบู่ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกนํา บานพับกลอน
ประตู โซ่ กุญแจ กระเบือง ตะปู และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ ของ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ไส้กรองนํามัน
ไส้กรองอากาศ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน  นํามันเครืองและอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่าย
รูป พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง  ผงหมึกเครืองพิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมายและ
ค่ากระแสไฟฟ้าอืนๆ ทีส่วนราชการของเทศบาลรับผิดชอบดูแล 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ของสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย และค่านํา
ประปาอืนๆ ทีส่วนราชการของเทศบาลรับผิดชอบดูแล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานและโทรศัพท์เคลือนที ทีใช้ในการติดต่อ
ราชการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์อากร และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสารอืนๆ ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการที
ใช้ในราชการ 

งบลงทุน รวม 38,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  พร้อม
โปรแกรม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง จํานวน 2 เครือง ตามเกณฑ์
ราคากลาง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที
กระทรวง ICT กําหนด                    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 193
 ลําดับที 12 
เครืองพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED  ขาวดํา จํานวน 6,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ทีเกียวข้อง จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ  พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทีกระทรวง ICT 
กําหนดไว้ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 193 ลําดับที 12

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 20,000 บาท
  
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาทีมีความ    
เชียวชาญด้านการวิจัย สํารวจ และประเมินความพึงพอใจของ    
ประชาชนต่อการบริการของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ที    
จําเป็นในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักทะเบียนอําเภอพิมาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักทะเบียนอําเภอพิมาย  เป็นค่ากระแส
ไฟฟ้าสําหรับเครืองปรับอากาศของสํานักทะเบียนอําเภอพิมาย 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 646,570 บาท
งบบุคลากร รวม 336,570 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,570 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,570 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล  ในสํานักปลัดเทศบาล  ตามตําแหน่งและอัตราในสํานักปลัด
เทศบาล  ดังนี
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา  
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งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่ บุคคลทีได้รับการแต่งตัง คณะกรรมการ
ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายอืน ซึงมีสิทธิเบิกค่าเบียประชุมได้ตาม
ระเบียบฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า 
ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขนส่ง 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียง
การเดินทางค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม  อบรม  ตามโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่า
ทีพัก ค่าลงทะเบียน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
)      พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 158
  ลําดับที 19
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมตามโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัมนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 159
  ลําดับที 23

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของ เครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกาและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่าย
นี 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึก ข้อมูล แป้นพิมพ์ และ
อืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,536,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,817,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,817,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,914,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล  ในสังกัดกองคลัง  ตามตําแหน่งและอัตราในกองคลัง  ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน  1  อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
6. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 258,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 535,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้าง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี 
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งบดําเนินงาน รวม 710,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 328,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้างคณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีอืนหรือบุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือคณะกรรมการทีแต่งตังตามระเบียบ
กฏหมายเกียวกับเทศบาลหรือเงินตอบแทนรางวัลกรรมการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกข้าราชการ คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัด
เลือกข้าราชการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้ากับลักษณะการจ่ายประเภทนี 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 68,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติด
ตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขนส่ง และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการอบรมสัมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความเต็มใจในการ
ชําระภาษี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจและความเต็มใจในการชําระภาษี  ประกอบด้วย ค่าตอบ
แทน ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 151
 ลําดับที 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินของ
ทางราชการ ตังไว้ 15,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง)  (หน่วยงาน : กองคลัง)  

ค่าวัสดุ รวม 147,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารทีไม่เข้ารูปเล่ม สิงของ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ วัสดุสํานักงานต่งๆ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว จาน ชาม และอืน ๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี ไส้กรองนํามัน ไส้กรองอากาศ และอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ถ่าย
รูป พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป บันทึกเสียง และอืนๆ ที
เข้าประเภทรายจ่ายนี  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี 

งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข่าวการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน

จํานวน 8,000 บาท

อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข่าวการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพืออุดหนุนให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองทีเป็นเจ้าภาพในการจัดหาสถานทีกลาง
สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถินทัง 12 ตําบล 13 แห่ง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 477,260 บาท
งบบุคลากร รวม 454,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 454,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล  ในสํานักปลัดเทศบาล  ตามตําแหน่งและอัตราในสํานักปลัด
เทศบาล  ดังนี
1. เจ้าพนักงานเทศกิจ  จํานวน  1  อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 132,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้าง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี 

งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการอบรมสัมนา  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาของเทศบาล เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี ไส้กรองนํามัน ไส้กรองอากาศ และรายจ่ายอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง และรายจ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,914,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,701,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,701,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 363,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล  ในสํานักปลัดเทศบาล  ตามตําแหน่งและอัตราในสํานักปลัด
เทศบาล  ดังนี
1. เจ้าพนักงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1   อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,230,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้าง  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 107,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี  

งบดําเนินงาน รวม 1,213,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติด
ตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขนส่ง และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการอบรมสัมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม่ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่  ประกอบด้วย ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ตังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ  ทีจําเป็น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 162
  ลําดับที 2
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประกอบด้วย ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การตังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ  ทีจําเป็น  
--เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 661  ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 162
  ลําดับที 3
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย  อัคคีภัย  
วาตภัย  และภัยอืน ๆ)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  และภัยอืน ๆ) โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็นในการดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 93  ลําดับ
ที 2
โครงการฝึกอบรม  ทบทวน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและดูงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม  ทบทวน  อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและดูงาน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและสําหรับพิธีการ  ค่าพาหนะ
ประเภทต่าง ๆ สําหรับการเดินทางไปฝึกอบรมและดูงาน  ค่าเครืองแต่ง
กายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ค่าตอบแทนวิทยากร
หรือผู้ทีเกียวข้องในการดําเนินงาน  ค่าใช้จ่ายอืน ทีเกียวข้องกับการฝึก
อบรมทบทวน อปพร. และดูงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96  ลําดับ
ที 1
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เช่น ค่ารับรอง  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95  ลําดับ
ที 6
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  100 เปอร์เซ้นต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  เช่น ค่ารับรอง  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 162
  ลําดับที 1
โครงการอบรมความรู้เกียวกับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลพิมาย

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมความรู้เกียวกับอัคคีภัย
และการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลพิมาย เช่น ค่า
รับรอง  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95  ลําดับ
ที 5
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โครงการอบรมป้องกันการจมนําในเด็กอายุตํากว่า 15 ปี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกันการจมนํา
ในเด็กอายุตํากว่า 15 ปี  เช่น ค่ารับรอง  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95  ลําดับ
ที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ค่าวัสดุ รวม 343,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของ เครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา และรายจ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลักไฟฟ้า สายไฟ ตลับแยกสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า และรายจ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี ไส้กรองนํามัน ไส้กรองอากาศ และรายจ่ายอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํัามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง และรายจ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และรายจ่ายอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆ เช่น นํายาเคมีดับ
เพลิง เครืองดับเพลิงเคมี และรายจ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารป้องกันฯ และห้องประชุมหิน
ทราย เทศบาลตําบลพิมาย

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของอาคารป้องกันฯ และห้องประชุมหิน
ทราย เทศบาลตําบลพิมาย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,866,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,632,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,632,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,105,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล  ในกองการศึกษา  ตามตําแหน่งและอัตราในกองการศึกษา  ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
3. นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
จ่ายเพือเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 433,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและมีคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนัง ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระหว่าง ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าประกัน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีทางศาล  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  ค่าติดตังซ่อมแซมไฟฟ้า  ค่า
ติดตังซ่อมแซมประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าประกันภัยยานพาหนะและ
ขนส่ง  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานกรณีทีเทศบาลไม่
สามารถดําเนินการเองได้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี

วันทีพิมพ์ : 6/8/2561  19:23:12 หน้า : 17/49



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกเขตราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วน ค่าทําเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆทีลักษณะค่าใช้จ่าย
เข้าลักษณะประเภทนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถใช้
งานได้ปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์
อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินของทางราชการ และบํารุงรักษาครุภัณฑ์พาหนะขน
ส่ง ทีเข้าลักษณะเป็นการซ่อมแซมปกติ หมายถึง การซ่อมบํารุงยาน
พาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติ 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใช้งานใดถึงก่อน และ
การซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะทีเข้าลักษณะการซ่อมกลาง หมาย
ถึงการซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุในการใช้ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้
งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าสิงของเครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสํานักงานต่างๆ เช่นหมึก
โรเนียว กระดาษ ปากกาและค่าใช่จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะประเภทรายจ่าย
นี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่นยาง
นอก แบตเตอรี ใส้กรองนํามันเครือง ไส้กรองอากาศ และค่าใช่จ่ายอืนๆ ที
เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิล
 นํามันเครือง และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป พู่กัน กระดาษ
โปร์สเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง ผลหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์และอืนๆทีเข้า
ลักษณะค่าใช้จ่ายประเภทนี

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,689,512 บาท
งบบุคลากร รวม 630,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 630,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 510,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ตําบลพิมาย และบุคลากรมางการศึกษา ทีปฏิบัติหน้าทีในงานระดับก่อนวัย
เรียน   จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

งบดําเนินงาน รวม 4,694,792 บาท
ค่าใช้สอย รวม 456,040 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าประกัน ค่าถ่ายเอกสารค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ค่าติดตังซ่อมแซมไฟฟ้า ค่า
ติดตังซ่อมแซมประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขน
ส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภานนอกมาทํางานกรณีทีเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกเขตราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วน ค่าทําเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะค่าใช้
จ่ายประเภทนี
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม  อบรม  ตามโครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย เช่น ค่าอาหาร
เครืองดืม ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด
นิทรรศการ สิงพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561 - 2564) หน้าที 104  ลําดับที 14
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 371,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย  ดังนี
1. ค่าจัดการเรียนการสอน  จํานวน 81,600 บาท  (รายหัว ใน
อัตรา 1,700 บาท/ปี)จัดสรรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0816.2/ว33274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนว
ทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาของอปท. ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 48 คน 
2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิ
มาย  จํานวน 235,200 บาท  ในอัตรามือละ 20 บาท  จํานวน 48
 คน  จํานวน 245 วัน
3. ค่าหนังสือเรียน  จํานวน 9,600 บาท อัตราคนละ 200 บาท/ปี (48
 คน x 200 บาท)
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 9,600 บาท อัตราคนละ 200
 บาท/ปี (48 คน x 200 บาท)
5. ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน 14,400 บาท อัตราคนละ 300
 บาท/ปี (48 คน x 300 บาท)
6. ค่าหนังสือเรียน  จํานวน 20,640 บาท อัตราคนละ 430 บาท/ปี (48
 คน x 430 บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 99
  ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 4,168,752 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าสิงของเครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสํานักงานต่างๆ เช่นหมึก
โรเนียว กระดาษ ปากกาและอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นนํายาทําความสะอาด ไม้
กวาด ไม้ถูพืน นํายาดับกลิน กระดาษชําระ  สบู่  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 4,098,752 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  จํานวนทังสิน 91977.60 บาท
จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิ
มาย จํานวน 48 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (ใช้
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณวันที 10 มิถุนายน 2561)
- โรงเรียนกุลโน จํานวน1,753,323 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรสําหรับเด็กอายุ ป.1 -ป.6
  จํานวน 915 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (ใช้
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณวันที 8 มิถุนายน 2561)
- โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย จํานวน 2,253,451.20 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรสําหรับเด็กอายุ ป.1 -ป.6
  จํานวน 1,176 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (ใช้
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณวันที 13
 มิถุนายน 2561)                                                 
-เป็นไปตาม                                                           
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครรองส่วนท้องถิน4ปี พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้าที99 ลําดับที 3
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกนํา บานพับ กลอน
ประตู โซ่ กุญแจ กระเบือง ตะปู และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์และอืนๆทีเข้า
ลักษณะค่าใช้จ่ายประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพิมาย

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี

งบเงินอุดหนุน รวม 8,364,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,364,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนกุลโน จํานวน 3,660,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กโรงเรียนกุลโนจัดสรรสําหรับ
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 915 คน อัตรามือละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน  จัดสรรร้อยละ100  (ใช้ข้อมูล ณ วันที 8
 มิถุนายน 2561)

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย จํานวน 4,704,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กโรงเรียนสุริยาอุทัยพิมายจัด
สรรสําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 1,176 คน อัตรามือ
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  จัดสรรร้อยละ100  (ใช้ข้อมูล ณ วัน
ที 13 มิถุนายน 2561)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตังสภาเด็กและ
เยาวชน เทศบาลตําบลพิมาย  เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารเครืองดืม ค่า
รับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดนิทรรศการ สิงพิมพ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัลและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น              
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104
  ลําดับที 15
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โครงการจ้างเหมาบุคคลเพือทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ  ค่าจ้างเหมาบริการบุ
คลเพือทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น
-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี  ทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันที 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้าที107
 ลําดับที 22

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,631,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,176,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,176,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 749,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล  ในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน  1  อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 346,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา 
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขน
ส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานกรณีทีเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าเบียเลียงการเดินทาง 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการอบรมสัมมนา ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สมารถใช้
งานได้ตามปกติ  ได้แก่  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินทางราชการ และการซ่อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทีเข้าลักษณะเป็นการซ่อมแซมปกติ 
หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติ 
4 - 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 - 120,000 กิโลเมตร
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และการซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ทีเข้าลักษณะการซ่อมกลาง หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมี
อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร 
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
    

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า สิงของ เครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสํานักงานต่างๆ
เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา และอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลักไฟฟ้า สายไฟ ตลับแยก
สายไฟ หลอดไฟฟ้า และอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้  สี  ทินเนอร์  ก๊อกนํา  บาน
พับ  กลอนประตู  โซ่  กุญแจ  กระเบือง  ตะปู  ปูน  ทราย  เหล็ก  และ
อืน ๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ไส้กรอง นํามัน ไส้กรองอากาศ และอืนๆ
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นําเบนซิน นํามันเครือง และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป 
พู่กันสี กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ตําบลพิมาย และค่ากระแสไฟฟ้าอืนๆ ทีกองสาธารณสุขฯรับผิดชอบดูแล
     

    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลพิมาย
และค่านําประปาอืนๆ ทีกองสาธารณสุขฯรับผิดชอบดูแล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานและโทรศัพท์เคลือนที ทีใช้ในการติดต่อ
ราชการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,313,000 บาท
งบบุคลากร รวม 627,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 627,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 271,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล  ในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ดังนี
1.นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 343,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี

งบดําเนินงาน รวม 386,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าเช่าสถานที  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่า
พาหนะ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น    
-เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2541
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110
  ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามอํานาจหน้าที ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพิมเติม พ.ศ. 2543) มาตรา 50 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว24
 ลงวันที 4 มกราคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 ลําดับ
ที 1)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สมารถใช้
งานได้ตามปกติ  ได้แก่  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินทางราชการ และการซ่อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทีเข้าลักษณะเป็นการซ่อมแซมปกติ 
หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติ 4 -
 6  ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 - 120,000 กิโลเมตรแล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน และการซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะทีเข้าลักษณะ
การซ่อมกลาง หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000  กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ 
นํายาฆ่าเชือโรค และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน  ทีจัดทํา
โครงการขอรับงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข  ในกรอบวงเงินชุมชน/หมู่บ้าน ละ 20,000  บาท  หลักเกณฑ์
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559  และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 109  ลงวันที 15
 มกราคม 2561
--เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม  ครัง
ที 2  พ.ศ.2561  หน้า 17  ลําดับที 1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 746,640 บาท
งบบุคลากร รวม 434,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 434,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 422,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล  ในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ดังนี
1. พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานผู้ได้รับเงินเดือน
ถังขันสูงสุดของอันดับ และเงินปรับเพิมตามวุฒิหรือเงินเพิมอืนๆ 
ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
     

งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําการนอกเวลา ให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการในกรณี ทีมีงานเร่งด่วน  
และมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา 
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่าติด
ตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะ
และขนส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานกรณีทีเทศบาลไม่
สามารถดําเนินการเองได้และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสาธารณสุขเคลือนที จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการค่านําดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ยาค่าตอบแทน ค่าสือประชาสัมพันธ์ความรู้ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามอํานาจหน้าที ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพิมเติม พ.ศ. 2543) มาตรา 50 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เทศบาลตําบลพิมาย(ปี2561-2564
) หน้าที 110 ลําดับที 4 
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สมารถใช้
งานได้ตามปกติ  ได้แก่  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินทางราชการ และการซ่อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทีเข้าลักษณะเป็นการซ่อมแซมปกติ 
หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติ 4 -6  ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 - 120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และการซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยาน
พาหนะทีเข้าลักษณะการซ่อมกลาง หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมี
อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
  กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาทําความสะอาด ไม้
กวาด ไม้ถูพืน นํายาดับกลิน กระดาษชําระ สบู่ และอืนๆ ทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ นํายาฆ่า
เชือโรค และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังและการดําเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ระดับอําเภอ

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตังและดําเนินการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม และค่าอาหารกลางวัน สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าจ้าง
พิมพ์เอกสารประกอบการอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที
จําเป็น ในการจัดฝึกอบรม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม ครัง
ที 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 21 ลําดับที 1
โครงการจัดทําทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับ
เงินเบียยังชีพเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัด
ทําป้ายไวนิลและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และเบียความ
พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 136
 ลําดับที 5
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าอาหารกลาง
วัน สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม ค่า
ป้ายไวนิลโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ในการจัดฝึกอบรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 137 ลําดับที 7
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้และ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยให้เทศบาล ทําหน้าทีรับคําขอรับการสงเคราะห์
พร้อมตรวจสอบว่าผู้ป่วยยากไร้ทียืนคําขอมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือ
ไม่ และส่งคําขอรับการสงเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเร็ว 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1234
 ลงวันที 7 มีนาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ
. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 136
 ลําดับที 6
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โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย) จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัย (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย)โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ถุง
ยังชีพเพือมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพืนทีตามอํานาจหน้าที 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด่วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 ข้อ 18 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 135 ลําดับที 4
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกอง
ทุนสวัสดิการสังคม โดยสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตาม
หลักเกณฑ์ ประชาชน 1 ส่วน อปท. 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว4295 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560 เรือง การดําเนินการสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 143 ลําดับที 8

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม โดยมีค่าใช้จ่าย
เป็นเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2546) เพิมเติม ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้า 23 ลําดับที 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,672,380 บาท
งบบุคลากร รวม 4,450,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,450,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,046,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล  ในกองช่าง  ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา  จํานวน  1  อัตรา
3. นายช่างโยธา  จํานวน  2  อัตรา
4. นายช่างผังเมือง  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานช่าง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,933,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 177,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

งบดําเนินงาน รวม 222,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีอืนหรือบุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือคณะกรรมการทีแต่งตังตามระเบียบ
กฎหมายเกียวกับเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขน
ส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานกรณีทีเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าเบียเลียงการเดินทางไป
ราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สมารถใช้
งานได้ตามปกติ  ได้แก่  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินทางราชการ และการซ่อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทีเข้าลักษณะเป็นการซ่อมแซมปกติ 
หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งาน
ปกติ 4 -6  ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 - 120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และการซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยาน
พาหนะทีเข้าลักษณะการซ่อมกลาง หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมี
อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
  กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของ เครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว จาน ชาม กระดาษ
ชําระ นํายาล้างจาน และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง ผงหมึกเครืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ และอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,639,560 บาท
งบบุคลากร รวม 382,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,560 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

งบดําเนินงาน รวม 1,537,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 682,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 522,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขน
ส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานกรณีทีเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง สําหรับเป็นค่าเบียเลียงการเดินทางไป
ราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
โครงการขุดลอกคูคลอง  ลอกผักตบชวา  วัชพืชในแหล่งนําในเขตเทศบาล
ตําบลพิมาย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตาม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 40  ลําดับ
ที 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินทางราชการ และการซ่อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทีเข้าลักษณะเป็นการซ่อมแซม
ปกติ 4 -6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และการ
ซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะทีเข้าลักษณะการซ่อมกลาง หมาย
ถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้
งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ รวม 810,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลักไฟฟ้า สายไฟ ตลับแยกสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 390,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกนํา บานพับ กลอน
ประตู โซ่ กุญแจ กระเบือง ตะปู ทราย เหล็ก และอืนๆ ทีเข้าประเภทราย
จ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี ไส้กรอง นํามัน ไส้กรองอากาศ และอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงเก็บพัสดุกองช่าง (สระเพลง) และสถานที
ปฏิบัติงานทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงเก็บพัสดุกองช่าง (สระเพลง) และสถานที
ปฏิบัติงานทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
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งบลงทุน รวม 1,600,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนส่วยนอก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  ชุมชนส่วย
นอก  โดยก่อสร้างลานกีฬา/สนามเปตอง  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 ลําดับ
ที 2
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตังอุปกรณ์ออกกําลังกายสวนสาธารณะ 4 
มุมเมืองในเขตเทศบาลตําบลพิมาย

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตังอุปกรณ์ออก
กําลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมืองในเขตเทศบาลตําบลพิมาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า81  ลําดับ
ที 3

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  ถนนในเขตเทศบาลตําบลพิ
มาย

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีต  ถนนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย  โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร  จํานวน 2 สาย ถนนรัตนวิถี 906 ตร.ม
.  และถนนสุริยาอัสดง 2,326 ตร.ม.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม  ครัง
ที 2  พ.ศ.2561  หน้า 36  ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําและไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 90,000 บาท
เพืออุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาพิมาย  เพือดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตําและไฟฟ้าสาธารณะ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 170 ลําดับ
ที 1
โครงการอุดหนุนขยายเขตประปาในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพืออุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาพิมาย  เพือดําเนินการ
ขยายเขตประปา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 170 ลําดับ
ที 2

งานสวนสาธารณะ รวม 976,800 บาท
งบบุคลากร รวม 136,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 136,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี
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งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 660,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขน
ส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานกรณีทีเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินทางราชการ และการซ่อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทีเข้าลักษณะเป็นการซ่อมแซม
ปกติ 4 -6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกนํา บานพับ กลอน
ประตู โซ่ กุญแจ กระเบือง ตะปู ปูน ทราย เหล็ก หิน อิฐ และอืนๆ ทีเข้า
รายจ่ายประเภทนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช  ต้นไม้  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์การเกษตร
ต่าง ๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ามิเตอร์สวนสาธารณะต่างๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบของเทศบาลตําบลพิมาย

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสวนสาธารณะต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลพิมาย

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 6,697,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,501,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,501,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล ในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ดังนี
1. นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน  1  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 496,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 582,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง รวมทังเงินปรับปรุง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินตอบแทนนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิมอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี

งบดําเนินงาน รวม 4,976,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา 
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
    

ค่าใช้สอย รวม 3,570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยานพาหนะและขน
ส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานกรณีทีเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพิมายเมืองสะอาด (BIG  CLEANING  DAY) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพิมายเมือง
สะอาด(BIG CLEANING DAY)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสือประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เทศบาลตําบลพิมาย(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที  114 ลําดับที 9
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โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560,ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เทศบาลตําบลพิมาย(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 119 ลําดับที 19

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ได้แก่  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินทางราชการ และการซ่อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทีเข้าลักษณะเป็นการซ่อมแซมปกติ 
หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติ 4 -
 6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 - 120,000 กิโลเมตร
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และการซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะทีเข้า
ลักษณะการซ่อมกลาง หมายถึง การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมี
อายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ รวม 1,305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของ เครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่าย
นี 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลักไฟฟ้า สายไฟตลับแยกสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า และอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แก้ว จาน ชาม กระดาษ
ชําระ นํายาล้างจาน ไม้กวาด ผงซักฟอก  ถุงดํา แปรงถูพืน ไม้กวาดมือ
แมว บุ้งเต้า และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ไม้ สี  ทินเนอร์ ก๊อกนํา บาน
พับ กลอนประตู โซ่ กุญแจ กระเบือง ตะปู ปูน ทราย เหล็ก 
แปรงทาสี สังกะสี ท่อพีวีซี อิฐ หิน  และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ 
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ไส้กรอง นํามัน ไส้กรองอากาศ 
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ 
นํายาฆ่าเชือโรค และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ดินผสม กระถางต้นไม้ ปุ๋ย และอืนๆ 
ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท เสือคลุม 
ถุงมือ หมวก และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานทีกําจัดขยะเทศบาลตําบลพิมาย
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสถานทีกําจัดขยะเทศบาลตําบลพิมาย
งบลงทุน รวม 220,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 220,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในบ่อขยะ  บ้านน้อย  หมู่ที 15 จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ในบ่อขยะเทศบาลตําบลพิมาย บ้าน
น้อย หมู่ที 15 ต.ในเมือง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลฯ
กําหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 พ.ศ.2561 หน้าที 16 ลําดับที  6

งานบําบัดนําเสีย รวม 33,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวยนําใส  ไม่ทิงขยะลงแม่นําลําคลอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคลองสวยนําใส ไม่ทิงขยะลง
แม่นําลําคลอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เทศบาลตําบลพิมาย(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 119 ลําดับที 18
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ากังหันบําบัดนําเสียและสถานทีปฏิบัติงานทีอยู่
ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 435,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํา
งาน ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
 -เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 50(7) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ                                     
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0891.4/ว 497 ลงวันที 16
 มีนาคม 2550                                               
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 (พ.ศ. 2561
 - พ.ศ. 2564) หน้าที 142 ลําดับที 4  
โครงการเลือกตังประธานกรรมการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังประธานกรรมการ
ชุมชนเพือเลือกประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตังชุมชน วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําเอกสาร ระเบียบคู่มือ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น                 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0413/ว 1553 ลงวันที 29
 ธันวาคม  2530
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิมเติม มาตรา 50 (9)
-เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (16)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 -   พ.ศ. 2564) หน้าที 142 ลําดับที 6
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการฝึก
อบรม ประชุมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (16)            
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ
.2557                        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที 141 ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสําหรับอบรม
และส่งเสริมการดําเนินการเกียวกับด้านเศรษฐกิจพอ
เพียง                             
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553                                   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที 143 ลําดับที 7
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (1)   มาตรา 17(1)
(8)                                                                   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553                                                                           
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที 158 ลําดับที 18
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการจัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557                            
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 - พ.ศ. 2564) หน้าที 141 ลําดับที 3
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถินเมืองพิมาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนศูนย์รวมผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถินเมืองพิมาย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย     การจัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา (50) (8)บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิน                          
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 - พ.ศ. 2564) หน้าที 141 ลําดับที 2
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โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์และวารสารประจําชุมชน จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์และ
วารสารประจําชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจัดซือหนังสือ
พิมพ์และวารสาร สําหรับประจําไว้ทีทําการชุมชน  จํานวน 15 ชุมชน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
  0816.5/ว 1650 ลงวันที 21 สิงหาคม 2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที 161 ลําดับที 27
โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน
ฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
จัดการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าตอบ
แทนการจัดเก็บข้อมูล ค่าการบันทึกการประมวลผลข้อมูลและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 (1) ม
ตรา 17 (1) (8)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856  ลงวัน
ที 12
 มีนาคม 2553
                                                                                     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที 158 ลําดับที 17

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยา
เสพติดโดยมี%
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยา
เสพติด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าอาหาร
เครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุ
อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน  ค่าเช่าสถานที ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146 ลําดับ
ที 7
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โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5คน  ต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5
 คน ต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลพิมาย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ตอบแทนกรรมการ  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน  ค่าเช่าสถาน
ที ค่าของขวัญหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146 ลําดับ
ที 6
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "พิมายคัพ" จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยา
เสพติด "พิมายคัพ"  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน  ค่าเช่าสถาน
ที ค่าของขวัญหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146 ลําดับ
ที 5
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้าน
ยาเสพติด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าอาหาร
เครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุ
อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน  ค่าเช่าสถานที ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147 ลําดับ
ที 8
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล
เทศบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าอาหาร
เครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุ
อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน  ค่าเช่าสถานที ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 145 ลําดับ
ที 2

วันทีพิมพ์ : 6/8/2561  19:23:12 หน้า : 41/49



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าอาหารเครือง
ดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุ
อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน  ค่าเช่าสถานที ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 145 ลําดับ
ที 4
โครงการมหกรรมออกกําลังกายใส่ใจสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการดําเนินโครงการมหกรรมออกกําลังกายใส่ใจ
สุขภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าอาหาร
เครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุ
อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน  ค่าเช่าสถานที ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม  ครัง
ที 2  พ.ศ.2561  หน้า 24 ลําดับที 1
โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอําเภอ  จังหวัดและ
ในระดับประเทศ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการดําเนินโครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับอําเภอ  จังหวัดและในระดับประเทศ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 145 ลําดับ
ที 4

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,460,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าว
สุรนารี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล  เงินสนับสนุนขบวนแห่  ค่าจัดทํารถขบวนแห่  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 89  ลําดับ
ที 3
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล  เงินสนับสนุนขบวนแห่  ค่าจัดทํารถขบวนแห่  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 89  ลําดับ
ที 4
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
ขึนปีใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล  เงินสนับสนุนขบวนแห่  ค่าจัดทํารถขบวนแห่  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 90  ลําดับ
ที 8
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล  เงินสนับสนุนขบวนแห่  ค่าจัดทํารถขบวนแห่  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 89  ลําดับ
ที 5
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าตอบ
แทนกรรมการ  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าสิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าของขวัญหรือของ
รางวัล  เงินสนับสนุนขบวนแห่  ค่าจัดทํารถขบวนแห่  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 90  ลําดับ
ที 6
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 1,413,880 บาท
งบบุคลากร รวม 269,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 269,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 269,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีแก่พนักงาน
เทศบาล ในสํานักปลัดเทศบาล  ดังนี
1. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทียว  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฎิกูล ค่าระวาง ค่ารับวารสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่าติดตังซ่อม
แซมไฟฟ้า ค่าติดตังซ่อมแซมประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าประกันภัยยาน
พาหนะและขนส่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทํางานกรณีที
เทศบาลไม่สามารถดําเนินการเอง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมการประกวดส้มตํา-ผัดหมีพิมาย จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมการประกวด
ส้มตํา-ผัดหมีพิมาย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น                                                
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559                                                    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 79 ลําดับที 2  
 
โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์การท่องเทียวเมืองพิมาย จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์
การท่องเทียวเมืองพิมาย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดทํา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  และรายจ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ
.2560                                           
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 80 ลําดับที 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อืนๆ ซึงเป็นทรัพย์สินทางราชการ และการซ่อมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของ เครืองเขียน แบบพิมพ์ วัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น โต๊ะต่าง ๆ  เก้าอีต่าง ๆ  ผ้าคลุม  หมึกพิมพ์ หมึกเครืองโทร
สาร กระดาษ ปากกา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป พู่กัน สี 
กระดาษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป หน่วยบันทึกความจําของกล้องถ่าย
ภาพ (เมมโมรีการ์ด) และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง  ผงหมึกเครืองพิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานเทศกาลเทียวพิมาย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานเทศกาลเทียวพิมาย ประจําปี 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 169 ลําดับ
ที 1

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 690,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ  เช่น  ค่าเย็บ
หนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่ารับ
วารสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าเบียประกัน ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ค่า
ติดตังซ่อมแซมไฟฟ้า   ค่าติดตังซ่อมแซมประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่า
ประกันภัยยานพาหนะและขนส่ง   ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมา
ทํางานกรณีทีเทศบาลไม่สามารถ  ดําเนินการเองได้ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า  และพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร  
แผงลอย

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้าน
ค้า และพัฒนามาตรฐานร้านอาหาร แผงลอย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการฝึกอบรม ประชุม ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบ
แทน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535,พระราชบัญญัติ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2)พ.ศ.2560
-เป็นไปตามเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลพิมาย เรือง สถานทีจําหน่ายอาหาร
และสถานทีสะสมอาหาร พ.ศ.2548 และเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลพิ
มาย เรือง การจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.2548 และที
แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที1) พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0810.5/ว 306 ลงวันที 31 มกราคม 2561 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 629 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เทศบาลตําบลพิมาย(พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ.2561 หน้า 19 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลักไฟฟ้า สายไฟ ตลับแยกสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี    
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกนํา บานพับ  
กลอนประตู โซ่ กุญแจ กระเบือง ตะปู และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารตลาดสดของเทศบาล  
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของอาคารตลาดสดของเทศบาล  
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 354,780 บาท
งบบุคลากร รวม 254,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 254,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 254,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี แก่พนักงาน
เทศบาล  ในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ดังนี
1. สัตวแพทย์  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 100,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดซือวัคซีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าสือ
ประชาสัมพันธ์ ค่านําดืม ค่าสํารวจและขึนทะเบียนสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0810.5/ว0120
 ลงวันที 12 มกราคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
.0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
.0810.51042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เทศบาลตําบลพิมาย (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 150 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์  นํายาฆ่า
เชือโรค และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลพิมาย 
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลพิมาย  
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,614,580 บาท
งบกลาง รวม 15,614,580 บาท
งบกลาง รวม 15,614,580 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป เทศบาลตําบลพิมาย

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้
สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึน
ทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว โดย
จ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูง
อายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700
 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะได้
รับ 1,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 135 ลําดับที 1
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ 
ทีกําหนดได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเบีย 
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิ 
จะได้รับเบียความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า135 ลําดับ
ที 1

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้
สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึน
ทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว โดย
จ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูง
อายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700
 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะได้
รับ 1,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 135 ลําดับที 2

สํารองจ่าย จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจําเป็นต้อง 
รีบดําเนินการ และเป็นภารกิจของเทศบาลตําบลพิมาย หรือกรณี 
ตังงบประมาณรายจ่ายไว้ แต่ไม่เพียงพอจ่ายตามความเหมาะสม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0307/ว 3534  ลงวัน
ที 20 ธันวาคม 2536  โดยจ่ายเป็นค่าจัดการจราจร  เช่น ค่าตีเส้น  ค่า
แผ่นป้ายจราจร  ค่ากรวยจราจร  ค่าป้ายจราจรต่าง ๆ สัญญาณไฟ
จราจร  และอืน ๆ ทีจําเป็น
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 55,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และระเบียบข้อบังคับสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 การชําระค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี กําหนดให้ชําระค่าบํารุง
สมาคมในอัตราร้อยละหนึงส่วนหก ของรายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้ว (ไม่
รวมเงินกู้  เงินอุดหนุนทุกประเภท) ทังนีไม่เกิน 750,000 บาท ตามข้อ
บังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสุขภาพท้องถินหรือพืนที ตามเงือนไข
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263  เรืองแจ้งประกาศเกียวกับ
หลักเกณฑ์ การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถินหรือพืนที และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 1202 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557  เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  รายการ
เงินอุดหนุนทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพ  ผู้ป่วยเอดส์  และการ
สนับสนุนการบริการสาธารณสุข  และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระ
ผูกพัน (การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่าทําศพ  กรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 822,080 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน  
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที 4 (พ.ศ. 2542)  
ให้คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับ  
งบประมาณทัวไปประจําปีงบประมาณนัน ยกเว้นเงินกู้   
เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐ 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ที มท 0808.5/ว 29  ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2500
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29  ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29  ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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