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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลท่ากว้าง
อาเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,976,640

บาท

งบบุคลากร

รวม

5,403,060

บาท

รวม

2,624,640

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท เป็น
เงิน 331,200 บาท
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180
บาท จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 364,320 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือนตามที่กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับที่2)พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกฯ/รองนายกฯได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาทเป็นเงิน 48,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาทโดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามที่กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับที่2)พ.ศ
.2557
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกฯ/รองนายกฯได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,000
บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาทจานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามที่กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับที่2)พ.ศ
.2557

695,520

บาท

120,000

บาท

120,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตรา
เดือนละ 9,660 บาทเป็นเงิน 115,920 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาทโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือนตามที่กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายก
เทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554และ (ฉบับที่2)พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่า
กว้าง ได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือน
ละ 12,420 บาทเป็นเงิน 149,040 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท จานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200 บาท โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตามที่กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
และ (ฉบับที่2)พ.ศ.2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสานักปลัด จานวน 4 อัตรา
และการปรับเพิ่มตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุง
ประจาปีโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้
แก่พนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลตาแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นและประเภทอานวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 19 เมษายน 2559 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสานักปลัดประกอบ
ด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและการปรับเพิ่ม
ตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

198,720

บาท

1,490,400

บาท

2,778,420

บาท

จานวน

1,593,600

บาท

จานวน

6,000

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

870,840

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและการปรับเพิ่ม
ตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน
เงินอื่นๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานเทศบาลตาแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
รวม

55,980

บาท

84,000

บาท

2,328,280

บาท

รวม

326,700

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจาปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

80,000

บาท

ค่าเบี้ยประชุม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557

20,000

บาท

ค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการได้ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว
1502 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลสังกัดสานักปลัดซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2551
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มี
สิทธิเบิกได้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
(1) ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มหนังสือ ตั้งไว้ 20,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่โฆษณาข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของเทศบาลตาบลท่ากว้างในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น การบันทึก
ภาพยนต์ วีดีโอล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สารสาร แผ่นพับประชา
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
(3) ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ ตั้งไว้ 35,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าเช่าพื้นที่สาหรับ
จัดทาเวปไซต์ (Website) ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช
การ พ.ศ.2540 ตั้งไว้ 280,580 บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 82 ข้อ 5
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.7/ว 139 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2544
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้สาหรับ
รายจ่ายประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
(1) ค่ารับรองจานวน 70,000 บาท
(1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่นค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยว
กับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบ
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรืออนุกรรมการอื่น หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ เช่นค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญต่าง ๆ จานวน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสาคัญต่างๆเช่นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาวันปิยมหาราช ฯลฯโดยจ่ายเป็นค่าจัดทาซุ้มเฉลิม
พระเกียรติค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้วธงชาติ ค่าทา
กรอบเกียรติบัตร ป้ายสัญลักษณ์ดอกไม้ธูปเทียนค่าพานพุ่มถวายสักการะ
พวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มค่าวงดุริยางค์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 68 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในพิธีต่าง ๆ หรืองานกิจกรรม
ของท้องถิ่นหรือแลกเปลี่ยนแขกผู้มาเยี่ยมเยือนหรือกิจกรรมการประกวด
ต่าง ๆ เช่น การประกวดคาขวัญที่จาเป็นในกิจกรรมของเทศบาล

จานวน
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 5 ธันวามหาราช เพื่อแสดงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน โดยจัดซื้อเป็าค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ค่าทาซุ้มเฉลิม
พระเกียรติฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 67 ข้อ 1
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
จานวน

20,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่ง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตาแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา ตามความเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 82 ข้อ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ในค่าธรรมเนียมนี้
โครงการ 5 ธันวามหาราช

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชน
และเทศบาลมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 78 ข้อ 2
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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โครงการนากลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมโครงการตามภารกิจหน้าที่

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนากลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมโครงการ
ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนากลุ่มพลัง
มวลชนเข้าร่วมโครงการตามภารกิจหน้าที่ของ เทศบาลโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 80 ข้อ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับ
จานวน
บุคลากรขององค์กร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 77 ข้อ 2
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการวันแม่แห่งชาติ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน โดยจัดซื้อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ค่าทาซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 68 ข้อ 2
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครื่องใช้และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆเช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดเครื่อง
ถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าวัสดุ

รวม

595,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนา
ไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ที่ถู
พื้น กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
นาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอก
ลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
หรือเมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสีย
หาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตารีด ถังแก๊ส ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้า
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสีย
หาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ รวมทั้ง
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก สายไมล์ เพลา ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดัง
เดิม เช่น หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง
รถยนต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามัน
เชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น ขาตั้ง
กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
นาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่นแรม เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จานวน

50,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

30,000

บาท
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วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดแต่มี
ความจาเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารสานักงานและอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ โทรศัพท์สานัก
งานเทศบาลและอาคารสานักงานอื่นๆในความรับผิดชอบของเทศบาลรวม
ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อราชการต่างๆตลอดจนค่าโทรศัพท์
ทางไกลในการติดต่อราชการต่างจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยในกรณี
งานเร่งด่วนหรืองานที่มีปัญหาต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติและให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจากการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุง
รักษาสาย ฯลฯ สาหรับใช้ในกิจการของเทศบาล
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯในการติดต่อราชการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม เช่นค่าโทรภาพหรือโทรสารค่า
วิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่นค่าเคเบิ้ล
ทีวี เป็นต้นและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จานวน 1
เครื่อง สาหรับใช้ในสานักงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามราคา
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงาน
ประมาณ มีนาคม 2558 หน้า 20 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 6 วินาที ต่อแผ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

บาท
400,000 บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

จานวน

23,000

บาท

รวม

212,300

บาท

รวม

212,300

บาท

จานวน

18,000

บาท

551,000
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จัดซื้อตู้สาหรับจัดเก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาหรับจัดเก็บแฟ้มงาน หนังสือและ
เอกสาร จานวน 2 ตู้ สาหรับใช้ในสานักงานตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ตู้
เนื่องจากไม่ได้กาหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ตามท้องตลาดทั่วไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จัดซื้อพัดลมไอเย็นเพื่อใช้ในงานสานักงานและให้บริการประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นเพื่อใช้ในงานสานักงานและให้บริการ
ประชาชน จานวน 4 เครื่อง สาหรับใช้ในสานักงานและให้บริการ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
- ช่องกระจายลมสามารถปรับส่ายได้ 90 องศา
- ควบคุมพื้นที่การใช้งานไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร
- ถังน้าสามารถบรรจุน้าได้ไม่น้อยกว่า 90 ลิตรและมีมาตรวัดระดับบอก
ปริมาณน้า
- สร้างปริมาณแรงลม 7,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
เนื่องจากไม่ได้กาหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ตามท้องตลาดทั่วไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน 1 เครื่อง ตาม
ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงาน
ประมาณ มีนาคม 2558 หน้า 10 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
- ขนาด 32 นิ้ว
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จานวน

6,000

บาท

จานวน

99,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

หน้า : 12/45

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:07

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง

จานวน

16,000

บาท

จานวน

4,300

บาท

60,000

บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่องโดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้มพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 81 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 81 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

33,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

33,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตาบลหนองแฝก ตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
สารภี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 30,000
บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสาหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 81 ข้อ 6
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภี ตามโครงการจัด
งานรัฐพิธี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการ
ถวายความจงรักภักดีและถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ
จานวน 3,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 68 ข้อ 4
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม

30,000

บาท

3,000

บาท

73,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลท่ากว้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตาบลท่ากว้าง เพื่อชี้แจงและซักซ้อมทาความเข้าใจในขั้นตอนการ
จัดทาแผนพัฒนา รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจต่างๆและให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตาบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 80 ข้อ 4
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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จานวน

10,000

รวม
รวม

33,000

จานวน

33,000

บาท

รวม

1,758,640

บาท

รวม

1,436,640

บาท

รวม

1,436,640

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง จานวน 2 อัตราและ
การปรับเพิ่มตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลตาแหน่งประเภท
อานวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 19 เมษายน 2559 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ประกอบ
ด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 3 อัตราและพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา และการปรับเพิ่มตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง
ใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

640,920

บาท

42,000

บาท

657,720

บาท

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดทาแผนชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดทา
แผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
งาน กาหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 80 ข้อ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลท่ากว้าง โดยองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางและค่าใช้จ่าย
อื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 80 ข้อ 3
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

บาท

บาท
33,000 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 3 อัตราและพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 2 อัตราและการปรับเพิ่มตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง
ใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

96,000

รวม
รวม

322,000

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ
.ศ.2551
ค่าใช้สอย
รวม

24,000

บาท

233,000

บาท

50,000

บาท

30,000

บาท

30,000

บาท

3,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ช่วยทางานเอกสาร งานจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
เหมาทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่สามารถเบิกได้
ตามระเบียบ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่ง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ในค่าธรรมเนียมนี้
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ในการออกให้
บริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลท่ากว้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าทาสื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 78 ข้อ 6
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จานวน

บาท

บาท
24,000 บาท
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โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อมีฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูลภาคสนาม ค่าจ้างเหมา
พนักงานคัดลอกข้อมูล ค่าถ่ายเอกสารพร้อมสแกนระวางที่ดิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 81 ข้อ 1
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครื่องใช้และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆเช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดเครื่อง
ถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนา
ไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ที่ถู
พื้น กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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20,000

บาท

65,000

บาท

40,000

บาท

หน้า : 17/45

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:07

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
นาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่นแรม เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม

25,000

บาท

20,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น กระบอก
ตวง เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น สาสีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่าง ๆ สายยาง ถุง
มือ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบด้วยวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

10,000

บาท

10,000

บาท

หน้า : 18/45

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:07

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

90,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งการช่วย
เหลือคนด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้มีฐานะยากจนในชุมชนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ของอบจ.เทศบาลและอบต.พ.ศ.2543
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2554
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 74 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ประจาปี เพื่อพัฒนา อปพร.และบุคลากรขององค์กรใน
การเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 73 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

หน้า : 19/45

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:07

10,000

บาท

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
นาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ชุดฝึก ชุดปฏิบัติงาน สาหรับใช้ใน
กิจการของ อปพร.และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

20,000

บาท

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟ จานวน
ป่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควัน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 62 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล (7 วันอันตราย) ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงปกติช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนการเดิน
รณรงค์ลดอุบัติเหตุการจัดกิจกรรมตัวอย่างอุบัติเหตุทางถนนและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 74 ข้อ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ค่าวัสดุ

หน้า : 20/45

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:07

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,602,910

บาท

รวม

820,110

บาท

รวม

820,110

บาท

จานวน

356,160

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

361,950

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

767,800

บาท

รวม

40,800

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2551
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ที่มี
สิทธิเบิกได้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ค่าใช้สอย
รวม

36,000

บาท

4,800

บาท

657,000

บาท

288,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษาฯ จานวน 1 อัตราและการปรับเพิ่มตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง
ใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจาปีโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลตาแหน่งประเภท
อานวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 19 เมษายน 2559 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิฯลฯ ให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการ
ศึกษาฯ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างคนช่วยงานด้านเอกสาร ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่า
บริการกาจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูป
เล่มอื่นใด ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆในหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายประเภทนี้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่ง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ
จานวน

20,000

บาท

289,000

บาท

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
โครงการบริหารสถานศึกษา

จานวน

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลท่ากว้าง โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมเรียนรู้นอกห้อง
เรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการต่าง ๆ กิจกรรมพัฒนา
กล้ามเนื้อโดยใช้นวัตกรรมพื้นฐานกีฬาทางน้า ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอยรายหัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือและ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว
1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 68 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครื่องใช้และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆเช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดเครื่อง
ถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าวัสดุ

รวม

70,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนา
ไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ที่ถู
พื้น กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
หรือเมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสีย
หาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตารีด ถังแก๊ส ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
นาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่นแรม เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

20,000

บาท

30,000

บาท

20,000

บาท

หน้า : 23/45

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:07

งบลงทุน

รวม

15,000

บาท

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

490,782

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,782

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

210,782

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ท่ากว้างและนักเรียนโรงเรียนวัดสันดอนมูล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือและ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว
1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
งบเงินอุดหนุน
รวม

210,782

บาท

280,000

บาท

รวม

280,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนวัดสันดอนมูล ตามโครงการอุดหนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียนวัดสันดอนมูล ระดับอนุบาลและปฐมวัย ปีที่ 1-6
จานวน 280,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70 ข้อ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข

280,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อ
สร้าง ซึ่งทาให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายน้า ค่าเวนคืนที่ดิน ค่า
ชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯลฯ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินอุดหนุน
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

220,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

220,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ประสบการณ์ของเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะ
สม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 69 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
โครงการตลาดนัดความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชน
จานวน

90,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ของเยาวชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดนัดความรู้และความสามารถของ
เด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสนับสนุนการขับ
เคลื่อนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 69 ข้อ 6
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

92,500

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตาบลท่ากว้างปลอดภัย ห่างไกล โรค
พิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร วัคซีน อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70 ข้อ 3
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
โครงการป้องกันไข้เลือดออก
จานวน

20,000

บาท

รวม

52,500

บาท

รวม

52,500

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน
สาหรับสนับสนุนการดาเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานประจา
หมู่บ้านตามโครงการพัฒนาอาสา พัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็น
ค่าการดาเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขต
ชุมชน/หมู่บ้าน ๆละ 7,500 บาท จานวน 7 หมู่บ้าน รวม 52,500
บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านได้มีส่วน
ร่วมดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70 ข้อ 5
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข

52,500

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการตาบลท่ากว้างปลอดภัย ห่างไกล โรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยจ่ายเป็นค่าน้ายาเคมีที่ใช้ในการพ่นหมอก
ควันและทรายอเบทป้องกันโรคไข้เลือดออกให้บริการประชาชน และค่า
จ้างในการพ่นหมอกควันและค่าใช้จ่ายอื่นตามความจาเป็นและเหมาะ
สม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70 ข้อ 4
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

3,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,000

บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จานวน
อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอสารภี ตามโครงการกาชาดรวมน้าใจสู่พี่น้องผู้ยาก
ไร้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้
ส่วนราชการของอาเภอสารภีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 72 ข้อ 2
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
แผนงานเคหะและชุมชน

3,000

บาท

รวม

1,455,150

บาท

รวม

753,120

บาท

รวม

753,120

บาท

จานวน

591,120

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

648,200

บาท

รวม

80,800

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

70,800

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จานวน 2 อัตราและ
การปรับเพิ่มตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลตาแหน่งประเภท
อานวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวัน
ที่ 19 เมษายน 2559 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองช่างประกอบ
ด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและการปรับเพิ่ม
ตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและการปรับเพิ่ม
ตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจงานจ้าง ตามโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ซึ่งมี
สิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2551
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ค่าใช้สอย

รวม

387,400

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมากาจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือ
สวนไม้ประดับหรือสวนหย่อมหรือสนามหญ้าของทางราชการ ค่าจ้างคน
ช่วยงานด้านเอกสาร ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าบริการกาจัดปลวก ค่าจ้างเหมา
เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้
รับจ้างเหมาทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการใน
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกจ่ายประเภทนี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

317,400

บาท

15,000

บาท

35,000

บาท

20,000

บาท

180,000

บาท

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่ง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ในค่าธรรมเนียมนี้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครื่องใช้และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆเช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดเครื่อง
ถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนา
ไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ที่ถู
พื้น กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด น้าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนา
ไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น ไม้ต่าง ๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ปูนขาว ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ท่อ
น้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้าบาดาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น กระบอก
ตวง เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น สาสีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่าง ๆ สายยาง ถุง
มือ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
นาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่นแรม เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

หน้า : 28/45

70,000

บาท

70,000

บาท

20,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

53,830

บาท

รวม

53,830

บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดหาเครื่องเชื่อมโลหะ จานวน 1 ตู้

จานวน

13,200

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเชื่อมโลหะ จานวน 1 ตู้ สาหรับใช้ในงานก่อ
สร้างตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์
- กระแสไฟเชื่อม 20-200 Amp
- มีฟิวส์เพื่อช่วยป้องกันการเกิดไฟกระชาก
- มีการรับประกันตัวเครื่อง
เนื่องจากไม่ได้กาหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ตามท้องตลาดทั่วไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดหาเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

จานวน

2,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเจีย จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในงานทั่ว
ไป ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มีเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นเจีย 100 มม.หรือ 4 นิ้ว
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,000 รอบ/นาที หรือมากกว่า
เนื่องจากไม่ได้กาหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ตามท้องตลาดทั่วไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการจัดหาเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

จานวน

6,200

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จานวน 1
เครื่อง สาหรับใช้ในงานทั่วไป ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว
เนื่องจากไม่ได้กาหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ตามท้องตลาดทั่วไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการจัดหาปั๊มลม ขนาด 3.0 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง

จานวน

5,030

บาท

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาปั๊มลม ขนาด 3.0 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้
ในงานทั่วไป เช่น การพ่นสี ปืนยิงตะปู เติมลมยางรถและใช้เป่าทาความ
สะอาดทั่วไป ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
- เป็นเครื่องปั๊มลมระบบโรตารี ขนาด 3.0 แรงม้า
- ความจุถังลม 50 ลิตรหรือมากกว่า
- มีแรงดัน 8 Bar.
- อัตราการทาลม 195 L/min
- มีสวิตช์ตัดการทางานอัตโนมัติเมื่อเครื่องทางานเกินกาลัง
เนื่องจากไม่ได้กาหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ตามท้องตลาดทั่วไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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โครงการจัดหาสว่านโรตารี ขนาด 800w

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสว่านโรตารี ขนาด 800w จานวน 1 เครื่อง สาหรับ
ใช้ในงานทั่วไป ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
- กาลังไฟฟ้าที่ใช้ 800w
- ความเร็วรอบ 0-900 รอบ/นาทีหรือมากกว่า
- สามารถเจาะคอนกรีตได้ 0-26 มม.หรือมากกว่า
เนื่องจากไม่ได้กาหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงานประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ตามท้องตลาดทั่วไป
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 8
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงกสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
งานไฟฟ้าถนน
รวม

6,900

บาท

20,000

บาท

626,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

626,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

576,000

บาท

จานวน

576,000

บาท

รวม

50,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
นาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดัง
เดิม เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ สาหรับอาคารสานักงานและอาคารสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

50,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าจ้าง
กาจัดศัตรูพืช ค่าจ้างสูบน้า ค่าบริการกาจัดปลวก ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ค่าวัสดุ
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

360,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

360,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

360,000

บาท

จานวน

360,000

บาท

รวม

294,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

284,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

284,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากาจัดขยะและสิ่งปฏิกุลภายในเขตตาบลท่ากว้าง
เป็นการบริหารจัดการขยะและเพื่อให้มีการกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลอย่างถูก
ต้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 63 ข้อ 1
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานใน
ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิด
ภาคเรียน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและเหมาะสมตามโครงการ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามหนังสือรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุดที่ มท 0803/ว 897 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
-หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 30 ลงวันที่ 3
เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่
ช่วยปฏิบัติราชการ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 69 ข้อ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
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โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจต่างๆ
และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดัง
นี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 61 ข้อ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มต่างๆในตาบลท่ากว้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มต่างๆในตาบลท่า
กว้าง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนิน
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 60 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

20,000

บาท

140,000

บาท

หน้า : 33/45

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:08

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเอดส์และยาเสพติด เพื่อให้
ประชาชนรู้ถึงโทษของยาเสพติดและโรคเอดส์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะ
สม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1102 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 75 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
โครงการหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านพอเพียง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านพอเพียง เพื่อ
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
และการพึงพาตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจต่างๆและ
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะ
สม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 61 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
งบเงินอุดหนุน
รวม

14,000

บาท

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภี ตามโครงการเฝ้า
ระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด อาเภอสารภี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อแก้ไขปัญหา/ลดระดับความรุนแรงการแพร่
ระบาดยาเสพติด จานวน 10,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 76 ข้อ 2
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

10,000

บาท

โครงการฝึกอบรมเอดส์และยาเสพติด

เงินอุดหนุน

หน้า : 34/45

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:08

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

180,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตาบล "สานสัมพันธ์ท่า
กว้างคัพ" ครั้งที่ 4 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและเกิด
ความสามัคคีในชุมชน ช่วยลดปัญหายาเสพติด จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน เงินรางวัล ค่าของรางวัล ถ้วย
รางวัล ค่าสถานที่ ค่าพิธีการ ค่าตอบแทนการแสดง พิธีเปิด ค่ารับรอง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 73 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเยาวชนและประชาชนตาบลท่ากว้าง
จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตาบลท่ากว้าง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของตนเอง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 73 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอาเภอสารภี

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตาบล "สานสัมพันธ์ท่ากว้างคัพ" ครั้งที่ 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประชาคม
ต้านยาเสพติดอาเภอสารภี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประชาชนและเยาวชนเข้า
ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี สมานฉันท์ มีสุขภาพที่
ดี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 73 ข้อ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข

จานวน

หน้า : 35/45

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:08

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

316,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

239,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

239,000

บาท

จานวน

19,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดัง
นี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 65 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง เพื่อสืบทอดขนบ
ธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
จ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างทา
เวที ค่าตอบแทนนักแสดง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 64 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอบรมธรรมะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมธรรมะช่วงเทศกาลเข้า
พรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนและนักเรียนนัก
ศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 66 ข้อ 9
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ล้านนาไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 64 ข้อ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภีตามโครงการจัด
กิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 64 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จานวน

70,000

รวม
รวม

77,000

จานวน

2,000

บาท

บาท
77,000 บาท
บาท
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เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลท่ากว้าง ตามโครงการส่ง
เสริมการปฏิบัติธรรมในผู้สูงอายุ ตาบลท่ากว้าง จานวน 25,000 บาท โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 65 ข้อ 2
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลท่ากว้างตามโครงการ
สรงน้าพระธาตุเจ้าสมใจนึกวัดสันดอนมูล จานวน 15,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 65 ข้อ 4
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลท่ากว้างตามโครงการจูง
ลูกจูงหลานเข้าวัดช่วงเข้าพรรษา จานวน 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมการ
เผยแพร่ธรรมและปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ศรัทธา
ประชาชนตลอดถึงเยาวชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 66 ข้อ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอสารภีตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 5,000 บาท เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ธรรม
และปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ศรัทธาประชาชนตลอดถึง
เยาวชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 65 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงินอุดหนุน

75,000

บาท

รวม
รวม

20,000

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสารภีตามโครงการจัด
ขบวนแห่รถบุปผชาติของอาเภอสารภีตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ ประจาปี พ.ศ.2560 จานวน 20,000 บาท เพื่อเชิดชูและ
คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและความงดงามของไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 66 ข้อ 6
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

บาท
20,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกาแพงกันดิน หมู่ที่ 5 บ้านในแคว

รวม

1,484,670

บาท

รวม

1,484,670

บาท

รวม

1,484,670

บาท

จานวน

285,000

บาท

285,000

บาท

285,000

บาท

325,000

บาท

136,170

บาท

เพื่อก่อสร้างกาแพงกันดิน หมู่ที่ 5 บ้านในแคว ตาบลท่ากว้าง อาเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างกาแพงกันดินยาว 44.00
เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่ากว้าง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 10
(โครงการลาดับที่ 1 หมู่ที่ 5)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 จานวน
บ้านแคว
เพื่อก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแคว ตาบลท่า
กว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.28 x 1.40 x 1.50 เมตร จานวน 6
บ่อ บริเวณบ้านนายวิชาญ ยารั้งฝั้น ถึงบ้านนายหล้า เมืองวงศ์ ตามแบบ
เทศบาลตาบลท่ากว้าง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 46 ข้อ 18
(โครงการลาดับที่ 1 หมู่ที่ 3)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 จานวน
บ้านร้องเดื่อ
เพื่อก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านร้องเดื่อ ตาบลท่า
กว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.28 x 1.40 x 1.50 เมตร จานวน 6
บ่อ บริเวณบ้านนางแปง ดวงแดง ถึงบ้านนางวันนา เทพศรีทอง ตามแบบ
เทศบาลตาบลท่ากว้าง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 48 ข้อ 26
(โครงการลาดับที่ 3 หมู่ที่ 4)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงท่อระบบจ่ายน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองโป่ง
จานวน
เพื่อปรับปรุงท่อระบบจ่ายน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองโป่ง ตาบล
ท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวางท่อระยะทางรวมไม่น้อย
กว่า 1,700 เมตร พร้อมงานซ่อมแซมคอนกรีตบริเวณทางเข้าบ้าน พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 52.50 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบล
ท่ากว้าง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 54 ข้อ 4
(โครงการลาดับที่ 1 หมู่ที่ 2)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน
เพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อ
สร้าง ซึ่งทาให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายน้า ค่าเวนคืนที่ดิน ค่า
ชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯลฯ
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98,500

บาท

70,000

บาท

รวม

20,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

โครงการปรับปรุง สนามกีฬาเทศบาลตาบลท่ากว้าง

จานวน

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตาบลท่ากว้าง หมู่ที่ 5 บ้านในแคว ตาบล
ท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปรับเกลี่ยดินและบดอัด
แน่นพร้อมงานปลูกหญ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตาบลท่ากว้าง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 53 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงรางระบายน้าโดยรอบอาคารเทศบาลตาบลท่ากว้าง
จานวน
เพื่อปรับปรุงรางระบายน้าโดยรอบอาคารเทศบาลตาบลท่ากว้าง หมู่ที่ 5
บ้านในแคว ตาบลท่ากว้าง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยการรื้อถอน
รางระบายน้าเดิมออกและติดตั้งรางระบายน้าเหล็กใหม่ ขนาดความกว้าง
โดยเฉลี่ย 0.26-0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตาบลท่ากว้าง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 11
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
จานวน
เทคโนโลยีการเกษตรตาบลท่ากว้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะ
กรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลท่ากว้าง เพื่อให้มีการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะ
สม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 61 ข้อ 1
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
นาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย เช่น สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้า วัสดุเพาะ
ชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

5,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000

บาท

5,000

บาท

รวม

6,711,708

บาท

รวม

6,711,708

บาท

รวม

6,711,708

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท0809.5/ว9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง
-หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท0809.5/ว81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

142,225

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมและรณรงค์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จานวน
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและรณรงค์สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม "รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84
พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและป่า รวมทั้งสร้างจิตสานึกของ
ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดัง
นี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว
1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 63 ข้อ 3
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
ดาเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันไดสาหรับผู้สูงอายุ โดย
ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ
ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 72 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข

หน้า : 41/45

4,531,800

บาท

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:08

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
ดาเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความจานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อ
เดือน
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 72 ข้อ 4
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
ดาเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง
ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน ครบ
ทั้ง 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ
.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข

หน้า : 42/45

954,400

บาท

114,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:08

สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวโรคระบาดในมนุษย์ โรค
ระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืชตลอดจนภัยอื่น ๆ
อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิด
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ฯลฯ)หรือกรณีที่มี
ความจาเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้าท่วมฉับ
พลัน น้าป่าไหลหลากและน้าล้นตลิ่ง
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจาปี 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 78 ข้อ 5
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หน้า : 43/45

299,183

บาท

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:08

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
(1) เงินสมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพระดับตาบลจานวน 150,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที่ 30 พฤษภาคม2557
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2549 เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลดาเนินการและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70 ข้อ 6
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ
สุข
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลท่า
กว้าง จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วนโดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(3) ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท
. จานวน 23,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท
.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคมพ.ศ.2555
-ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556
ข้อ 16
-หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ 100/2545 ลงวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 โดยตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง
ในปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 78 ข้อ 4
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หน้า : 44/45

373,300

บาท

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:08

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นออก
ตามความในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2500และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2546 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการราย
รับ งบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงิน
ที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนัง
สื่อสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
-หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
-หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 78 ข้อ 3
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หน้า : 45/45

296,800

บาท

