สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
- คาแถลงงบประมาณ
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1
2
6

- บันทึกหลักการและเหตุผล

7

- รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

8

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20

- รายงานประมาณการรายรับ

22

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับฯ

25

- รายงานประมาณการรายจ่าย

29

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ

123

1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 งานบริหารทัว่ ไป

123

1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ

131

1.3 งานบริหารงานคลัง

137

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

143

2.2 งานเทศกิจ

145

2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

146

3. แผนงานการศึกษา
3.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

151

3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

155

4. แผนงานสาธารณสุข
4.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

169

4.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

174

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

179

6. แผนงานเคหะและชุมชน
6.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

183

6.2 งานไฟฟ้าถนน

187

6.3 งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

189

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

192

8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
8.1 งานกีฬาและนันทนาการ

195

8.2 งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

196

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

198

10 แผนงานการเกษตร
10.1 งานส่งเสริมการเกษตร

202

10.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

203

11. แผนงานการพาณิชย์
11.1 งานกิจการประปา

204

12. แผนงานงบกลาง
12.1 งานงบกลาง
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ

206
209

-1-

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิกมีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ 30 มิถุนายน 2561
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
137,201,504.55 บาท
1.1.2 เงินสะสม
49,324,056.87 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
41,850,985.86 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน โครงการ
รวม บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน โครงการ
รวม บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง 8,567,859.26 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
137,133,969.26 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
14,334,176.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
3,307,444.79
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1,246,785.17
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
7,184,460.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
465,027.50
หมวดรายได้จากทุน
14,200.00
หมวดภาษีจัดสรร
62,964,921.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
47,616,954.00
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

45,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) รายจ่ายจริง จานวน
131,113,826.61 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
27,863,106.43
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
32,203,815.99
งบดาเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 36,483,964.76
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
31,038,111.26
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
20,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
3,504,828.17
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
45,000.00
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
11,514,692.18
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ
กิจการ
ปีงบประมาณ พ.ศ มีรายรับจริง
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
กาไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่
ทรัพย์จานาจานวน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-

บาท

รายจ่ายจริง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

14,334,176.80
3,307,444.79
1,246,785.17
7,184,460.00
465,027.50
14,200.00
26,552,094.26

13,700,000.00
2,751,200.00
1,040,000.00
7,002,000.00
330,200.00
5,000.00
24,828,400.00

13,293,820.00
2,540,100.00
840,000.00
6,850,000.00
135,200.00
5,000.00
23,664,120.00

62,964,921.00
62,964,921.00

56,020,720.00
56,020,720.00

64,709,580.00
64,709,580.00

47,616,954.00
47,616,954.00

67,554,580.00
67,554,580.00

60,030,000.00
60,030,000.00

137,133,969.26

148,403,700.00

148,403,700.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
หมวดค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

27,863,106.43
32,203,815.99

32,608,800.00
43,252,300.00

32,487,790.00
46,970,080.00

36,483,964.76

49,791,000.00

50,266,830.00

31,038,111.26
20,000.00
3,504,828.17
131,113,826.61

18,576,600.00
70,000.00
3,946,000.00
148,244,700.00

15,936,300.00
20,000.00
2,679,000.00
148,360,000.00
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ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ด้าน
ด้านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้

ยอดรวม
35,023,680.00
33,163,680.00
1,860,000.00
60,240,530.00
19,183,370.00
7,979,000.00
3,053,100.00
28,353,960.00
511,100.00
1,160,000.00
20,608,000.00
12,808,000.00
650,000.00
7,150,000.00
32,487,790.00
32,487,790.00
148,360,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งานบริหารทัว่ ไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

13,290,800.00
4,332,000.00
8,958,800.00
4,758,000.00
741,000.00
2,447,000.00
540,000.00
1,030,000.00
32,400.00
32,400.00
-

รวม

2,750,000.00
2,750,000.00
2,404,500.00
300,000.00
1,518,500.00
276,000.00
310,000.00
46,500.00
46,500.00
20,000.00
20,000.00
5,221,000.00

18,081,200.00
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7,561,980.00
7,561,980.00
2,215,000.00
560,000.00
990,000.00
495,000.00
170,000.00
84,500.00
84,500.00
9,861,480.00

23,602,780.00
4,332,000.00
19,270,780.00
9,377,500.00
1,601,000.00
4,955,500.00
1,311,000.00
1,510,000.00
163,400.00
163,400.00
20,000.00
20,000.00
33,163,680.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
-

งานเทศกิจ
-

333,000.00
20,000.00
165,000.00
80,000.00
68,000.00
333,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
1,089,000.00
40,000.00
452,000.00
435,000.00
162,000.00
418,000.00
418,000.00
1,507,000.00

รวม
1,442,000.00
60,000.00
637,000.00
515,000.00
230,000.00
418,000.00
418,000.00
1,860,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทัว่ ไป งานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กาหนด
เกี่ยวกับการศึกษา
และประถมศึกษา
ระดับ
1,337,700.00
6,472,800.00
1,337,700.00
6,472,800.00
796,500.00
7,797,370.00
342,100.00
194,500.00
311,400.00
4,771,570.00
130,000.00
2,391,300.00
13,000.00
440,000.00
300,000.00
300,000.00
2,479,000.00
2,479,000.00
รวม 2,134,200.00 17,049,170.00
- 10 -

รวม
7,810,500.00
7,810,500.00
8,593,870.00
536,600.00
5,082,970.00
2,521,300.00
453,000.00
300,000.00
300,000.00
2,479,000.00
2,479,000.00
19,183,370.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
5,391,000.00
5,391,000.00
983,000.00
510,000.00
260,000.00
202,000.00
11,000.00
120,000.00
120,000.00
รวม 6,494,000.00

งานโรงพยาบาล
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งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
1,165,000.00
985,000.00
180,000.00
120,000.00
120,000.00
200,000.00
200,000.00
1,485,000.00

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
-

รวม

-

5,391,000.00
5,391,000.00
2,148,000.00
510,000.00
1,245,000.00
382,000.00
11,000.00
240,000.00
240,000.00
200,000.00
200,000.00
7,979,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
1,934,100.00
1,934,100.00
1,119,000.00
197,000.00
660,000.00
250,000.00
12,000.00
3,053,100.00
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งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม
-

1,934,100.00
1,934,100.00
1,119,000.00
197,000.00
660,000.00
250,000.00
12,000.00
3,053,100.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไป

งานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ

งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

8,231,700.00
8,231,700.00
6,462,400.00
1,068,400.00
3,147,000.00
2,235,000.00
12,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
16,094,100.00

-

-

1,489,860.00
1,489,860.00
80,000.00
80,000.00
1,569,860.00

-
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10,090,000.00
8,000,000.00
2,090,000.00
600,000.00
600,000.00
10,690,000.00

งานบาบัดนาเสีย

รวม

-

8,231,700.00
8,231,700.00
18,042,260.00
1,068,400.00
11,147,000.00
5,814,860.00
12,000.00
2,080,000.00
2,080,000.00
28,353,960.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ความเข้มแข็งของชุมชน
-

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
-

รวม
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รวม

504,200.00
504,200.00
6,900.00
6,900.00
511,100.00

504,200.00
504,200.00
6,900.00
6,900.00
511,100.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน งานบริหารทัว่ ไป
งบ
เกี่ยวกับศาสนาฯ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานกีฬา
และนันทนาการ
-

รวม

-

50,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
120,000.00
120,000.00
170,000.00
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งานศาสนา
งานวิชาการวางแผน
วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
990,000.00
990,000.00
990,000.00
-

รวม
1,040,000.00
1,010,000.00
10,000.00
20,000.00
120,000.00
120,000.00
1,160,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
-

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
-

รวม
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รวม

200,000.00
200,000.00
12,608,000.00
12,608,000.00
12,808,000.00

200,000.00
200,000.00
12,608,000.00
12,608,000.00
12,808,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานการเกษตร
งาน

งานส่งเสริมการเกษตร

งานอนุรักษ์แห่ลงน้า
และป่าไม้

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

-

รวม

350,000.00
50,000.00
300,000.00
350,000.00
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รวม
-

300,000.00
300,000.00
300,000.00

650,000.00
350,000.00
300,000.00
650,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานการพาณิชย์
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานกิจการ
สถานธนานุบาล
-

งานกิจการ
ประปา
-

รวม

-

งานตลาดสด

7,150,000.00
200,000.00
3,200,000.00
3,750,000.00
7,150,000.00
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งานโรงฆ่าสัตว์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

7,150,000.00
200,000.00
3,200,000.00
3,750,000.00
7,150,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
งบกลาง
งบ

งาน

งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินต้น
ค่าชาระดอกเบีย้
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
เบีย้ ยังชีพคนพิการ
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาล
ค่าจัดจราจร
เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ

งานงบกลาง
1,868,000.00
149,000.00
787,820.00
20,400,000.00
5,300,000.00
180,000.00
200,000.00
149,500.00
22,000.00
800,000.00
800,000.00
64,000.00
1,767,470.00
32,487,790.00

รวม
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รวม
1,868,000.00
149,000.00
787,820.00
20,400,000.00
5,300,000.00
180,000.00
200,000.00
149,500.00
22,000.00
800,000.00
800,000.00
64,000.00
1,767,470.00
32,487,790.00
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมือง
อรัญญิกและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
148,360,000.00 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 148,360,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
35,023,680.00
33,163,680.00
1,860,000.00
60,240,530.00
19,183,370.00
7,979,000.00
3,053,100.00
28,353,960.00
511,100.00
1,160,000.00
20,608,000.00
12,808,000.00
650,000.00
7,150,000.00
32,487,790.00
32,487,790.00
148,360,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
รายรับจริง
2557

ประมาณการ

2558

2559

2560

ปี 2561

ยอดต่าง(%)

ปี 2562

หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

9,412,728.48

10,363,911.22

11,967,357.32

11,770,197.37

11,200,000.00

-1.79%

11,000,000.00

112,911.89

260,562.05

746,417.44

358,705.43

300,000.00

4.61%

313,820.00

2,431,847.75

2,954,638.00

2,803,873.00

2,205,274.00

2,200,000.00

11,957,488.12

13,579,111.27

15,517,647.76

14,334,176.80

13,700,000.00

1. ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการขายสุรา

5,868.50

5,752.10

4,956.70

5,228.30

5,200.00

0.00%

5,200.00

2. ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร

3,090.00

4,130.00

3,415.00

3,740.00

3,500.00

0.00%

3,500.00

1,708,300.00

1,978,700.00

2,095,760.00

2,203,520.00

2,000,000.00

0.00%

2,000,000.00

53,300.00

71,900.00

71,800.00

73,800.00

74,000.00

0.00%

74,000.00

32,000.00

38,100.00

38,000.00

0.00%

38,000.00

2,580.00

2,950.00

2,500.00

0.00%

2,500.00

100.00%

3,000.00

2. ภาษีบารุงท้องที่
3. ภาษีปา้ ย
รวมหมวดภาษีอากร

-10.00%

1,980,000.00
13,293,820.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
5. ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
8. ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
9. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

4,790.00
-

4,380.00
-

-

3,520.00

12,920.00

16,000.00

10,000.00

0.00%

10,000.00

249,950.00

326,350.00

231,700.00

23,100.00

9,000.00

11.11%

10,000.00

-

500.00

-80.00%

100.00

-

-

500.00

-

960.00

1,000.00

725,052.74

400,000.00

-

-

11. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข

-

-

13. ค่าปรับการผิดสัญญา

-

2,430.00

10. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร
12. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน่

-

4,820.00

3,120.00

348,834.00

76,847.50
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1,420.00

1,901,503.75

-80.00%
0.00%
-50.00%

100.00
1,000.00
200,000.00

รายรับจริง
2557
14. ค่าปรับอืน่ ๆ

2558
-

15. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย

ประมาณการ
2559
-

2560

7,422.00

ปี 2561
-

500.00

ยอดต่าง(%)
-60.00%

ปี 2562
200.00

118,000.00

158,400.00

140,600.00

141,600.00

140,000.00

0.00%

140,000.00

23,000.00

29,000.00

31,000.00

33,000.00

32,000.0

0.00%

32,000.0

27,584.50

42,086.75

32,786.65

37,648.75

32,000.00

825.00

500.00

1,920.00

2,000.00

ต่อสุขภาพ
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
17. ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
18. ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการโฆษณาโดยใช้เครือ่ งขยายเสียง

-

95.00

435.00

19. ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ

-

-

-

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

-53.13%
0.00%
150.00%

15,000.00
500.00
5,000.00

2,549,967.00

2,704,281.35

4,570,299.10

3,307,444.79

2,751,200.00

2,540,100.00

48,800.00

66,700.00

53,900.00

47,400.00

40,000.00

2,216,560.97

1,946,913.41

1,472,767.57

1,199,385.17

1,000,000.00

2,265,360.97

2,013,613.41

1,526,667.57

1,246,785.17

1,040,000.00

5,317,283.00

6,624,473.00

6,931,738.00

6,875,020.00

6,700,000.00

428,735.00

340,801.00

485,455.00

309,440.00

302,000.00

5,746,018.00

6,965,274.00

7,417,193.00

7,184,460.00

7,002,000.00

11,200.00

2,500.00

8,000.00

3,250.00

5,000.00

550.00

8.00

218.50

207.50

200.00

784,200.00

928,650.00

510,700.00

424,850.00

300,000.00

420.00

120.00

5,200.00

7,500.00

5,000.00

0.00%

5,000.00

15,780.00

5,012.00

98,769.97

29,220.00

20,000.00

30.00%

26,000.00

812,150.00

936,290.00

622,888.47

465,027.50

330,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
2. ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

0.00%
-20.00%

40,000.00
800,000.00
840,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
2. รายได้จากสาธารณูปโภคอืน่
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์

0.00%
-50.33%

6,700,000.00
150,000.00
6,850,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1. ค่าจาหน่ายเศษของ
2. เงินที่มีผู้อุทศิ ให้
3. ค่าขายแบบแปลน
4. ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
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-20.00%
0.00%
-66.67%

4,000.00
200.00
100,000.00

135,200.00

รายรับจริง
2557

ประมาณการ

2558

2559

2560

ปี 2561

ยอดต่าง(%)

ปี 2561

หมวดรายได้จากทุน
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน

47,300.00

3,025.00

10,865.00

14,200.00

5,000.00

47,300.00

3,025.00

10,865.00

14,200.00

5,000.00

1,390,234.36

692,921.44

456,990.26

300,000.00

0.00%

5,000.00
5,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

-

366.67%

1,400,000.00

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กาหนดแผนฯ

12,014,779.99

12,420,049.09

12,497,280.45

13,822,631.16

12,300,000.00

13.82%

14,000,000.00

3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ

12,475,240.30

12,470,001.10

12,400,571.31

12,102,623.13

11,000,000.00

9.09%

12,000,000.00

587,151.62

656,898.37

616,378.95

615,969.20

460,000.00

30.43%

600,000.00

5. ภาษีสุรา

5,601,797.85

6,281,920.10

6,143,017.93

6,238,987.51

6,000,000.00

6. ภาษีสรรพสามิต

7,619,555.34

10,821,291.91

13,213,682.21

15,035,225.83

12,285,720.00

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

7. ภาษีการพนัน

-

-

-

-

8. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

-

-

-

510.00

9. ค่าภาคหลวงแร่
10. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

-100.00%
79.07%

-

22,000,000.00
-

189,380.79

163,457.75

190,019.20

225,445.68

175,000.00

14.29%

200,000.00

7,060,664.91

5,279,802.62

3,472,661.92

3,457,542.23

3,500,000.00

0.27%

3,509,580.00

14,585,564.34

16,084,470.00

9,394,067.00

11,008,996.00

10,000,000.00

10.00%

11,000,000.00

กฎหมายที่ดิน
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล

-

-

13. ภาษีจัดสรรอืน่ ๆ

-

-

รวมหมวดภาษีจัดสรร

60,134,135.14

65,568,125.30

58,620,600.41

62,964,921.00

56,020,720.00

24,676,362.00

24,514,349.00

22,032,498.00

47,616,954.00

67,554,580.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

24,676,362.00

24,514,349.00

22,032,498.00

47,616,954.00

67,554,580.00

60,030,000.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

108,188,781.23

116,284,069.33

110,318,659.31

137,133,969.26

148,403,700.00

148,403,700.00

-

64,709,580.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ

-11.14%

60,030,000.00

ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประมาณการรายรับ

รวมทั้งสิ้น 148,403,700.00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
2. ภาษีบารุงท้องที่
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
3. ภาษีป้าย
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รวม 13,293,820 บาท
จานวน 11,000,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
(คาชี้แจงงบประมาณ) ตั้งไว้เพื่อรองรับเงินค่าธรรมเนียม
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง
8. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
9. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รวม 2,540,100 บาท
จานวน
5,200 บาท

จานวน

313,820 บาท

จานวน 1,980,000 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน 2,000,000 บาท
จานวน

74,000 บาท

จานวน

38,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- 26 10. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร
จานวน
100 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ตั้งไว้เพื่อรองรับเงินค่าปรับตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร
11. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข
จานวน
100 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ตั้งไว้เพื่อรองรับเงินค่าปรับตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
12. ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
จานวน
1,000 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
13. ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน 200,000 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
14. ค่าปรับอื่นๆ
จานวน
200 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ตั้งไว้เพื่อรองรับค่าปรับอื่นๆ
15. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
จานวน 140,000 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
จานวน
32,000 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
17. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน
15,000 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
18. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
จานวน
500 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
19. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
จานวน
5,000 บาท
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
2. ดอกเบี้ย
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รวม
จานวน

840,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
2. รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รวม 6,850,000 บาท
จานวน 6,700,000 บาท
จานวน

150,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1. ค่าจาหน่ายเศษของ
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รวม
จานวน

135,200 บาท

40,000 บาท

4,000 บาท
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2. เงินที่มีผู้อุทิศให้
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
3. ค่าขายแบบแปลน
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
4. ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

จานวน

200 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

26,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รวม
จานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กาหนดแผนฯ
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
5. ภาษีสุรา
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
6. ภาษีสรรพสามิต
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
7. ค่าภาคหลวงแร่
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รวม 64,709,580 บาท
จานวน 1,400,000 บาท
จานวน 14,000,000 บาท
จานวน 12,000,000 บาท
จานวน

600,000 บาท

จานวน

0.00 บาท

จานวน 22,000,000 บาท
จานวน

200,000 บาท

จานวน

3,509,580 บาท

จานวน 11,000,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
(คาชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา

รวม 60,030,000 บาท
จานวน 60,030,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป
(สานักปลัดเทศบาล)
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(กองวิชาการและแผนงาน)
1.3 งานบริหารงานคลัง
(กองคลัง)
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองอรัญญิก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
--------------------------------------------------ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 148,360,000.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

รวม 33,163,680 บาท

1.1 งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม 18,081,200 บาท

1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว)(5200000)

รวม 13,290,800 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5210000)
รวม 4,332,000 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (5210100)
จานวน 954,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จานวน 3 คน
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก)
จานวน 312,000 บาท
(5210200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี
จานวน 3 คน
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (5210300)
จานวน 312,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จานวน
3 คน
1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จานวน 378,000 บาท
(5210400)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 3 คน
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 2,376,000 บาท
(5210600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จานวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จานวน
1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 16 คน
1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
รวม 8,958,800 บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)
จานวน 5,315,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงิน เดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจาปี จานวน 14 อัตรา
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จานวน 164,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินพิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล จานวน 14 อัตรา
1.2.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
จานวน 271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 6 อัตรา
1.2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (5220500)
จานวน 205,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
1.2.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
จานวน 2,667,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 22 อัตรา
1.2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)
จานวน 334,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 22 อัตรา
2. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
รวม 4,758,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)
รวม 741,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
จานวน 344,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติร าชการอั นเป็ น ประโยชน์ แ ก่ เทศบาลเมื อ งอรั ญ ญิก เช่ น
เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ฯลฯ
2.1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม (5310200)
จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้กับผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภา คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่ว ยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และผู้มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (5310600)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และผู้มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ
2.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม 2,447,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่ อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับ จ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็ บหนังสือหรือเข้าปกหนังสื อ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 202 ลาดับที่ 9 และ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 72 ลาดับที่ 3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ค่าโฆษณาและ
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สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสานักงาน ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ เป็นต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) ค่าติดตั้ง
ไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (5320200)
จานวน 292,000 บาท
(1) ค่ารับรอง
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรองดังนี้
1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือ
เกณฑ์ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุด หนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (137,133,969.31 x 1% = 1,371,339.69) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
จานวน
70,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เลี้ ย งรั บ รองในการประชุ ม สภาเทศบาล หรื อ คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
จานวน 142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดงาน/
กิจกรรม/นิทรรศการเทิดพระเกียรติ/เฉลิมพระเกียรติในวาระสาคัญต่างๆ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่
ค่าเช่า ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
2.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในวันสาคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจักรี เป็นต้น และให้เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการที่สั่งการเฉพาะกรณี สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ปูาย
โครงการ ค่าเช่าต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัส ดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นใน
โครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าที่ 199 ลาดับที่ 3 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 71 ลาดับที่ 2)

-1262.3 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2562 เพื่อราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้ง
สุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่บทบาท
ภารกิ จ และความส าคั ญ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และให้ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ สั่ ง การที่ สั่ ง การเฉพาะกรณี
สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าเช่าต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นตามโครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจั ดการแข่งขั น กีฬ า และการส่ งนั ก กีฬาเข้าร่ ว มการแข่ง ขันกี ฬ าขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 14ลาดับที่ 1)
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม 1,185,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
อรัญญิกตามที่กฎหมายกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามความเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2561
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
รวม
20,000 บาท
2.1 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้า ใจ และพัฒ นาด้า นคุณ ธรรมและจริย ธรรม ฯลฯ และให้ เป็น ไปตามหนั งสื อ สั่ งการที่ สั่ งการเฉพาะกรณี
สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารต่างๆ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นตามโครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 199 ลาดับที่ 2)
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้ส นามบิน ค่าลงทะเบีย นต่างๆ ฯลฯ สาหรับคณะผู้บริห าร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้าง หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-127(4) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้
และพวงมาลา

จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลา สาหรับงาน
รัฐพิธี ราชพิธี งานพิธีการ เช่น วันปิยะมหาราช วันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันสวรรคตของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ฯลฯ การรับเสด็จพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และงานวันสาคัญต่างๆ
2.2.4 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับจ้าง
ดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาน้าเย็น คูลเลอร์น้าร้อน เครื่องกรองน้า พัดลม ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ไม่ทาให้ สิ่งก่อสร้างนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น
อาคารสานักงาน อาคารอเนกประสงค์ต่างๆ อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)
รวม 540,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้ งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุ ปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน
ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม

-128และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ
2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)
จานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะ เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร (5331000)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัส ดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุ งรั กษาทรั พย์สิ นให้ กับ คืน สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติห รือค่าซ่อ มกลาง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
2.3.9 ประเภทวัสดุอื่น (5331700)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุอื่น และวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
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2.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม 1,030,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (5340100)
จานวน 1,000,000 บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่าไฟฟู าในส านั กงานเทศบาลเมืองอรัญ ญิก ในที่ส าธารณะ และทรั พย์สิ นต่า งๆ ของ
เทศบาล เช่น อาคารสานักงาน อาคารอเนกประสงค์ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
.
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล (5340200)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่าน้ าประปาในส านักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ในที่ ส าธารณะ และทรัพย์สิ นต่างๆ
ของเทศบาล เช่น อาคารสานักงาน อาคารอเนกประสงค์ ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
จ่ายเป็นค่าน้าประปาหรือค่าน้าบาดาลสาหรับใช้ในภารกิจของเทศบาลเมืองอรัญญิก
2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
จานวน
25,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บริ ก ารโทรศั พ ท์ ข องส านั ก งานเทศบาลเมื อ งอรั ญ ญิ ก เช่ น ค่ า โทรศั พ ท์ พื้ น ฐาน
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
๓. งบลงทุน (5400000)
รวม
32,400 บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
รวม
32,400 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)
รวม
32,400 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน
22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (กรณีที่กระทรวงดิจิทัลฯ มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ/ราคา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
ให้เทศบาลเมืองอรัญญิกสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนการเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณ สมบัติ/ราคา ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ที่กาหนดไว้ในปัจจุบั นหรือใกล้ เคียงราคาตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 44 ลาดับที่ 1)
(2) เครื่องพิมพ์
จานวน
7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 7,900 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (กรณีที่กระทรวงดิจิทัลฯ มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ/ราคา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
ให้เทศบาลเมืองอรั ญญิกสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนการเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติ/ราคา ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ที่กาหนดไว้ในปั จจุบัน หรือใกล้เคียงราคาตลาด) (แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 44 ลาดับที่ 2)
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(3) เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน
2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
2,500 บาท รวมเป็ น เงิ น 2,500 บาท เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรณีที่กระทรวงดิจิทัล
ฯ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นคุ ณ สมบั ติ / ราคาอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ เ ทศบาลเมื องอรั ญ ญิ กสามารถพิ จ ารณา
ปรับเปลี่ยนการเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติ/ราคาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในปัจจุบันหรือ
ใกล้เคียงราคาตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 45
ลาดับที่ 3)
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1.แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

รวม 5,221,000 บาท

1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน และค่าจ้างชั่วคราว) (5200000)
รวม 2,750,000 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5210000)
รวม 2,750,000 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)
จานวน 2,211,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจาปี จานวน 8 อัตรา
1.1.2 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 2 อัตรา
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
จานวน 448,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)
จานวน
31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
2. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
รวม 2,404,500 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)
รวม
300,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
จานวน 135,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติร าชการอั นเป็ น ประโยชน์ แ ก่ เทศบาลเมื อ งอรั ญ ญิก เช่ น
เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (5310300)
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)
จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (5310600)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
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รวม 1,518,500 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน 1,153,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งเป็นรายจ่ าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมา
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม 265,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ
รวม 150,000 บาท
1.1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองอรั ญญิก หรื อเพื่อรับ ทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน รวมถึงการมีส่ วนร่วมในการพัฒ นาพื้ นที่ ของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล ค่าปูายโครงการ
ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และรายจ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในโครงการนี้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2562)
หน้า 209 ลาดับที่ 22)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
รวม 25,000 บาท
3.1 โครงการพัฒนาและเสริมทักษะของคณะผู้บริหารฯ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการพัฒนาและเสริมทักษะของคณะผู้บริหารฯผู้ปฏิบั ติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าจ้างสารวจ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องอบรม
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 15 ลาดับที่ 2)
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2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับจ้าง
ดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ Server
ตู้สาขาโทรศัพท์ โทรทัศน์ ตู้ โต๊ะ เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย เครื่องขยายเสียง เสียงตามสายประจา
หมู่บ้ าน ระบบสารสนเทศ ฯลฯ รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติห รือค่าซ่อมกลาง และค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ไม่ทาให้
สิ่งก่อสร้างนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)
รวม 276,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
จานวน
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน โดยสภาพเป็น ประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ งของที่โ ดยสภาพเมื่อใช้แล้ ว ย่ อมสิ้ น เปลื อง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้ นหรื อ
ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัส ดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็ นวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ

-1342.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ
2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)
จานวน
31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะ เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.๗ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และสิ่งของต่างๆที่มี
ลักษณะโดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือ ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.๘ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
จานวน
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเ วลา อันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
2.3.๙ ประเภทวัสดุอื่น (5331700)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุอื่น และวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์ สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ

-1352.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม 310,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (5340100)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าไฟฟูาในส านักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ในที่ส าธารณะ และทรัพย์สิ นต่างๆ ของ
เทศบาล เช่น หอกระจายข่าว เครื่องกระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ
2.4.๒ ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
จานวน 10,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บริ ก ารโทรศั พ ท์ ข องส านั ก งานเทศบาลเมื อ งอรั ญ ญิ ก เช่ น ค่ า โทรศั พ ท์ พื้ น ฐาน
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
2.4.๓ ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตาม
ตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่า Hosting รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่ าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
๓. งบลงทุน (5400000)
รวม
46,500 บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
รวม
46,500 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)
รวม
46,500 บาท
(1) เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน
2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท (คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีที่กระทรวงดิจิทัลฯ
มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ/ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องให้เทศบาลเมืองอรัญญิกสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยน
การเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติ/ราคาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในปัจจุบันหรือใกล้เคียงราคา
ตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 252 ลาดับที่ 18) และแก้ไขครั้งที่ 2/2561 หน้า 03
ลาดับที่ 8)
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
จานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1
เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 21,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้ น 21,000 บาท (คุณลั กษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กรณีที่กระทรวงดิจิทัลฯ มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ/ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องให้
เทศบาลเมืองอรัญญิกสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนการเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติ/ราคาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในปัจจุบันหรือใกล้เคียงราคาตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 252
ลาดับที่ 19 และแก้ไขครั้งที่ 2/2561 หน้า 03 ลาดับที่ 9)

-136(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
จานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จานวน 1
เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้ น 23,000 บาท (คุณลั กษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กรณีที่กระทรวงดิจิทัลฯ มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ/ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องให้
เทศบาลเมืองอรัญญิกสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนการเสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติ/ราคาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในปัจจุบันหรือใกล้เคียงราคาตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 252
ลาดับที่ 20 และแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 หน้า 04 ลาดับที่ 10)
4. งบรายจ่ายอื่น (5500000)
รวม
20,000 บาท
4.1 หมวดรายจ่ายอื่น (5510000)
รวม
20,000 บาท
4.1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น (5510100)
จานวน
20,000 บาท
(1) โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
จากเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจาปี 2562
จานวน
20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจาปี 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่
209 ลาดับที่ 23)

-137-

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
1.3 งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม 9,861,480 บาท

1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว) (5200000) รวม 7,561,980 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
รวม 7,561,980 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)
จานวน 5,195,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจาปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจาปี จานวน 16 อัตรา
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (5220200)
จานวน 105,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล จานวน 16 อัตรา
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
จานวน 121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 4 อัตรา
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
จานวน 1,944,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน
16 อัตรา
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)
จานวน 196,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 16 อัตรา
2. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
รวม 2,215,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)
รวม
560,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองอรัญญิก เช่น
เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (5310300)
จานวน
45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)
จานวน
62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
จานวน
98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (5310600)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

-1382.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม
990,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน 730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งเป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ค่าธรรมเนี ย มต่า งๆ ค่าเบี้ ย ประกั น ค่ าจ้ า งเหมาแรงงานของบุค คลภายนอก ค่าจ้ างเหมาบริก าร (ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)
รวม 170,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ
รวม
20,000 บาท
1.1 โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
จานวน
5,000 บาท
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการบริ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี เ คลื่ อ นที่ อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และเพื่อให้ภาษีจัดเก็บได้ครบถ้วน สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการออกให้บริการแก่ประชาชนเพื่อจ่ายเป็น
ค่าปูายโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุฯ และรายการอื่น ๆ ที่จาเป็นในโครงการ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าที่ 204 ลาดับที่ 12 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 73 ลาดับที่ 6)
1.2 โครงการด่านหน้าบริการประชาชนผู้ชาระภาษี
จานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องดื่ม ในการอานวยความสะดวกและต้อง
รับผู้ชาระภาษี เพื่อให้ผู้เสียภาษีผ่อนคลายเบื้องต้น เช่น ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าน้าดื่ม ค่าเครื่องดื่ม (กาแฟ, โอวัลติน) และ
รายการอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 204 ลาดั บที่ 13 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
2/2561 หน้า 73 ลาดับที่ 5)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก ค่ า บริ ก ารจอดรถ ณ ท่ า อากาศยาน ค่ า ผ่ า นทางด่ ว นพิ เ ศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิ น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ สาหรับคณะผู้ บริห าร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับจ้าง
ดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาน้าเย็น คูลเลอร์น้าร้อน เครื่องกรองน้า พัดลม ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ไม่ทาให้ สิ่งก่อสร้างนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น
อาคารสานักงาน อาคารอเนกประสงค์ต่างๆ อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-1392.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)
รวม
495,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัส ดุอุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นรายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่ งของต่าง ๆ ที่จัดเป็นวัส ดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็ น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม
2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็นวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปในระยะอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลัก ษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม

-1402.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้ นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัส ดุอุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
2.3.8 ประเภทวัสดุอื่น (5332000)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น รายจ่ ายเพื่อ ให้ ได้ มาซึ่ง สิ่ งของต่า ง ๆ ที่จัด เป็น วัส ดุอื่ น และวัส ดุที่ไม่ ส ามารถจั ดเข้ า
ประเภทวัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวั สดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม
170,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสานักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย
2.4.2 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (5340400)
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3. งบลงทุน (5400000)
รวม
84,500 บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
รวม
84,500 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (5410100)
รวม
48,500 บาท
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก
จานวน
4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก พร้อมชั้นวางของขนาดไม่
น้อยกว่า 3.5 ฟุต จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคาที่มีหน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 49 ลาดับที่ 12)

-141(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ
จานวน
4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ พร้อมชั้นวางของ ขนาดไม่
น้อยกว่า 3.5 ฟุต จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคาที่มีหน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 50 ลาดับที่ 13)
(3) เก้าอี้บุนวมตัวC
จานวน
10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม แบบตัว C มีที่ท้าวแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 59x 62 x
92 ซม. (กว้างxลึกxสูง) จานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ มีหน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
หน้า 49 ลาดับที่ 11)
(4) เก้าอี้ปรับระดับ
จานวน
14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับขนาดไม่น้อยกว่า 60x 60x 92 ซม. (กว้างx ลึก x
สูง) จานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตาม
ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่มีหน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 49 ลาดับที่ 10)
(5) โต๊ะทางานเหล็ก
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต พร้อมกระจก จานวน
3 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อต ามราคาใน
ท้องถิ่นหรือราคาที่มีหน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 48 ลาดับที่ 9)
3.1.2 ครุภัณฑ์สารวจ (5411300)
รวม
19,000 บาท
(1) เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์
จานวน
19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือพร้อมขาตั้งจานวน 1
เครื่อง รวมเป็นเงิน 19,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานแผนที่ภาษี มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อย
กว่า ดังนี้
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- สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05-200 เมตร
- อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มม.
- มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด 360 องศา ความแม่นยา 0.2 องศา
- หน้าจอขนาดใหญ่ แสดงผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้
- สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้
- เก็บค่าการวัดได้ 30 ค่า
- ขาตั้งกล้อง
- รับประกัน 1 ปี
โดยขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่มีหน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุน ายน 2558) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 50 ลาดับที่ 14)
3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)
รวม 17,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์
จานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDสี จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท (คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี
2562 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีที่กระทรวงดิจิทัลฯ มีการ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ/ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องให้เทศบาลเมืองอรัญญิกสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนการ
เสนอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติ/ราคาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในปัจจุบันหรือใกล้เคียงราคาตลาด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 48 ลาดับที่ 8)

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
(สานักปลัดเทศบาล)
2.2 งานเทศกิจ
(สานักปลัดเทศบาล)
2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
(สานักปลัดเทศบาล)
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

รวม 1,860,000 บาท

2.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

รวม

1. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)

333,000 บาท
รวม 333,000 บาท

1.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)
รวม 20,000 บาท
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (5310300)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก
1.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม 165,000 บาท
1.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า เช่า
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งเป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ค่าธรรมเนี ย มต่า งๆ ค่าเบี้ ย ประกั น ค่ าจ้ า งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ค่าจ้ างเหมาบริก าร (ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
1.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม
15,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร
จานวน
15,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั กรและนอกราชอาณาจั กร เช่ น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรือผู้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ ไปปฏิบัติราชการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
จานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับจ้าง
ดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่ อง
ปริ๊นเตอร์ เครื่องสารองไฟฟูา เครื่องแสกนนิ้วมือ Server ระบบทะเบียนราษฎร เครื่องทาน้าเย็น ฯลฯ รวมถึงค่าซ่อม
บารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าจ้างเหมาบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับงานทะเบียน
ราษฎร สานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 125 ลาดับ
ที่ 14)

-1441.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)
รวม
80,000 บาท
1.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
1.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม
68,000 บาท
1.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
จานวน
8,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าบริ การโทรศัพท์ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก เช่น ค่าโทรศัพท์
พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
1.4.2 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500)
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่า นดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
2.2 งานเทศกิจ (00122)

รวม

20,000 บาท

1. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)

รวม

20,000 บาท

1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม
20,000 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม
20,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่าง ๆ
รวม
20,000 บาท
1.1 โครงการประชาชนร่วมใจรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการประชาชนร่วมใจรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เพื่อให้ประชาชนตาบลอรัญญิกร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน/หมู่บ้าน เช่น กวาดถนน ล้างถนน ตัดหญ้า ปรับปรุงทางเท้า ฯลฯ และให้เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการที่สั่งการเฉพาะกรณี สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าเช่าต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 ลาดับที่
11)
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

รวม 1,507,000 บาท

1. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)

รวม

1,089,000 บาท

1.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)
รวม
40,000 บาท
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
จานวน
40,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติร าชการอั นเป็ น ประโยชน์ แ ก่ เทศบาลเมื อ งอรั ญ ญิก เช่ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ฯลฯ
1.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม
452,000 บาท
1.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม
252,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม
รวม
90,000 บาท
1.1 โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น เพื่อเป็นการรณรงค์ลดสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนและปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกาล และให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่สั่งการเฉพาะกรณี สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายโครงการ ค่า
ปูายประชาสั มพัน ธ์ ค่าเบี้ ยเลี้ย ง ค่าเครื่องดื่ม น้าดื่ม ผ้าเย็น ค่าวัส ดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นใน
โครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 ลาดับที่ 1)
.
1.2 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาโครงการจัดกิจกรรมในวั นอาสาสมัครปูองกันภัยฝุ า ย
พลเรือน ประจาปี 2562 และให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่สั่งการเฉพาะกรณี สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 ลาดับที่ 9)

-147(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
รวม 112,000 บาท
2.1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึ กอบรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานปูองกันและระงับเหตุ
สาธารณภัย เช่น การดับเพลิง การกู้ภัยทางน้า การกู้ภัยสารเคมี การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ฯลฯ สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ าเคมีภัณฑ์และวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116 ลาดับที่ 3)
2.2 โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
ในสถานศึกษา
จานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟในสถาน
ศึกษา เพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง
อรัญญิก ให้มีความรู้ส ามารถดับไฟและอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปูายโครงการ
ค่าเคมีภัณฑ์และวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 117 ลาดับที่ 4)
2.3 โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชน
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมความรู้ในการปูองกันภัยและระงับอัคคีภัย
ให้กับเยาวชน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการปูองกันภัยและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนที่มาร่วมงานวันเด็ก
แห่ ง ชาติ ส าหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า ปู า ยโครงการ ค่ า เคมี ภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118 ลาดับที่ 5)
2.4 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ให้กับสถาน
ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นและการหนีไฟ สามารถปูองกันและระงับ
เหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการปู อ งกั น และบรรเทาภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ส าหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น
ค่าปูายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเคมีภัณฑ์และวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 120 ลาดับที่ 7)

-148(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้ จ่ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้ ส นามบิ น ค่ า ลงทะเบี ย นต่ า งๆ ฯลฯ ส าหรั บ พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานจ้ า ง หรื อ ผู้ ที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับจ้าง
ดาเนิ นการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้า
รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เรือท้องแบน เครื่องสู บน้า เครื่องปั้มน้า เครื่องคอมพิว เตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ทาน้าเย็น พัดลม ฯลฯ รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ไม่ทาให้สิ่งก่อสร้างนั้น
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น อาคารสานักงานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
1.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)
รวม
435,000 บาท
1.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
1.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
1.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม

-1491.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน
ได้ แ ก่ สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพมี ลั ก ษณะคงทนแต่ ต ามปกติ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านไม่ ยื น นาน หรื อ เมื่ อ น าไปใช้ ง านแล้ ว
เกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
1.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้ง านไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิ ม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ
1.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรื อเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
1.3.7 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแต่ งกาย โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้ว
เกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
1.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยื นนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
1.3.9 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (5331600)
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลา
อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม

-1501.3.10 ประเภทวัสดุอื่น (5331700)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุอื่น และวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม 162,000 บาท
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (5340100)
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในสานักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาล เช่น อาคาร
สานักงานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
1.4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2. งบลงทุน (5400000)
รวม 418,000 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
รวม 418,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)
จานวน 418,000 บาท
(1) ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน 418,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

3. แผนงานการศึกษา
3.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (กองการศึกษา)
3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (กองการศึกษา)
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3. แผนงานการศึกษา (00210)
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

รวม 19,183,370 บาท
รวม 2,134,200 บาท

1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว) (5200000)
รวม 1,337,700 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
รวม 1,337,700 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)
จานวน 1,113,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี
จานวน 4 อัตรา
1.1.2 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร จานวน 2 อัตรา
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
จานวน 140,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)
จานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
2. งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)(5300000)
รวม 796,500 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)
รวม 342,100 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
จานวน 179,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองอรัญญิก เช่น เงิน
ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ฯลฯ
2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (5310300)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)
จานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (5310600)
จานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

-1522.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม 311,400 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน 231,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งเป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ค่ าธรรมเนี ย มต่า งๆ ค่าเบี้ ย ประกั น ค่ าจ้ า งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ค่าจ้ างเหมาบริก าร ( ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม 50,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับ
จ้างดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น รถยนต์ เครื่องตัดหญ้ า
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาน้าเย็น คูลเลอร์น้าร้อน เครื่องกรองน้า โทรทัศน์
ตู้ โต๊ะ ฯลฯ รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ไม่ทาให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)
รวม 130,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ

-1532.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม ฯลฯ
2.3.4 ปุระเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่ อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้ มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรั กษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ
2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะ เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุ งรั กษาทรั พย์สิ นให้ กับ คืน สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติห รือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
2.3.7 ประเภทวัสดุอนื่ (5331700)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุอื่น และวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ

-1542.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม
13,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล (5340200)
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังเก่า) หมู่ที่ 9 ตาบล
อรัญญิก และทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
2.4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
จานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สาหรับกองการศึกษา ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ฯลฯ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
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3. แผนงานการศึกษา (00210)
3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวม 17,049,170 บาท

1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว) (5200000)
รวม 6,472,800 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
รวม 6,472,800 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)
จานวน 4,479,100 บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดื อนพนักงานครูเทศบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน
11 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561)
และเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 3 อัตรา (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (5220200)
จานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล จานวน 1 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1.3 ประเภทเงินวิทยฐานะ (5220400)
จานวน 67,200 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล จานวน 1 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
จานวน 1,715,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกที่ได้รับการจัดสรรอัตรา จานวน 6 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561)และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561) จานวนเงิน 441,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป และจ่ายเป็นเงิน สมทบเพิ่มในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรอัตรา จานวน 8 อัตรา จานวนเงิน 1,273,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)
จานวน 144,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกที่ได้รับการจัดสรรอัตรา จานวน 3
อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561)จานวนเงิน
72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และจ่ายเป็นเงิน สมทบเพิ่มในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร
และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกที่ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรา จานวน 8 อัตรา จานวนเงิน
72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-156๒. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค )(5300000)
รวม 7,797,370 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)
รวม 194,500 บาท
2.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (5310600)
จานวน
2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานครูเทศบาล
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)
จานวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิกที่ได้รับ
การจัดสรรอัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม 4,771,570 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน 1,380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งเป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทา
ความสะอาดอาคารสานักงาน ค่าจ้างเหมารัก ษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ เป็นต้น
(ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) ค่าติดตั้งไฟฟูา
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
๒.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม 3,341,570 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ
รวม
440,000 บาท
1.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือการจ้างเหมาบริษัท,ห้างร้านในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 140 ลาดับที่ 2)
1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับ
นักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นตามโครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 147 ลาดับที่ 15)

-1571.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2)
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับ
นักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นตามโครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 147 ลาดับที่ 16)
1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง),(หนองปลาค้าว)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง),(หนองปลาค้าว) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียน ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 147 ลาดับที่ 17)
1.5 โครงการจัดส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก (1),(2) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3,
(หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการที่หน่วยงานทั้งรัฐและ
เอกชนจัดขึ้น
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาของศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิกและโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) , (2) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก
(โคกช้าง) หมูที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมูที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัด
ขึ้น สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นตาม
โครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ลาดับที่ 11)
๑.6 โครงการจัดส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัยสังกัดเทศบาล
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับปฐมวัยเทศบาล สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าปูาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นตามโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจั ดการแข่ งขัน กีฬา และการส่ งนั กกีฬาเข้าร่ว มการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 141 ลาดับที่ 5)

-158(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
รวม 189,5๐๐ บาท
2.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทางานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
จานวน
16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ทางานของครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) , (2) สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้
เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้าที่ 159 ลาดับที่ 36)
2.2 โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4
จานวน
22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก
(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทาปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(2561 – 2564) หน้าที่ 159 ลาดับที่ 37)
2.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4
จานวน
1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านการเสียสละ
เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน สาหรับจ่ายเป็น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ในโครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้าที่ 162 ลาดับที่ 40)
2.4 โครงการค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยสังกัดเทศบาล
เมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยสังกัดเทศบาล
เมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ความกล้าแสดงออก ให้กับ
เด็กชุมชน สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้าที่ 150
ลาดับที่ 21)
2.5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Project Approach ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ
Project Approach ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 เพื่อฝึกให้เด็กได้รู้จักคิดวิเคราะห์ เพื่อฝึก ให้เด็กคิดเป็น
และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจัดทาปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็ น ในโครงการนี้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 13) พ.ศ. 2552
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้าที่ 164 ลาดับที่ 42)

-1592.6 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก(1),(2) (หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4)
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิ ก
(1),(2) (หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายทั้ง 4 ด้าน ให้แข็งแรงสมบูรณ์ สาหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้าที่ 140 ลาดับที่ 3)
2.7 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการระกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 47 ลาดับที่ 2 )
2.8 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทางานให้กับครู ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า จั ด ท าปู า ยโครงการ ค่ า วัส ดุ อุป กรณ์ และรายจ่ ายอื่ นๆ ที่จ าเป็น ในโครงการนี้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 –
2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 07 ลาดับที่ 1)
2.9 โครงการนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด เพื่อชี้แจงความ
เข้าใจในการดาเนิ น การจั ดกิจ กรรมการเรี ยนการสอน ส าหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอา หารว่างและ
เครื่ องดื่ ม ค่ าจั ด ทาปู ายโครงการ ค่ าวัส ดุอุป กรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็ นในโครงการนี้ เป็ นไปตาม ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 07 ลาดับที่ 2)
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่ น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้าง หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-160(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน 2,592,070 บาท
4.๑ ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (5๓๓๐๕๐๐) จานวน 1,351,100 บาท
4.๑.1 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)
จานวน
142,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือ ง
อรัญญิก (1 ) หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) หากกรณีเด็กนักเรียนเพิ่มหลังวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 หรือกรณีราคากลางอาหาร
กลางวันมีอัตราสูงกว่า 20 บาทต่อคน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินสะสม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด
ที่ 0808.2/ว 1140 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 151
ลาดับที่ 23)
4.๑.2 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (๒)
จานวน
245,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก (2) หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) หากกรณีเด็กนักเรียนเพิ่มหลังวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 หรือกรณีราคากลางอาหาร
กลางวันมีอัตราสูงกว่า 20 บาทต่อคน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินสะสม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1140 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 151
ลาดับที่ 23)
4.๑.3 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3
จานวน 636,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก
(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) หากกรณีเด็กนักเรียนเพิ่มหลังวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 หรือกรณีราคากลางอาหาร
กลางวันมีอัตราสูงกว่า 20 บาทต่อคน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินสะสม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1140 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 152
ลาดับที่ 24)
4.๑.4 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4
จานวน 328,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก
(หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) หากกรณีเด็กนักเรียนเพิ่มหลังวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 หรือกรณีราคากลางอาหาร
กลางวันมีอัตราสูงกว่า 20 บาทต่อคน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินสะสม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1140 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 152
ลาดับที่ 24)

-1614.2 เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น

จานวน 424,600 บาท
4.2.๑ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จานวน
๔๐,๐00 บาท
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองอรัญญิก จานวน ๒ โรงเรียนๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 156-157
ลาดับที่ 34)
4.2.๒ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
จานวน
33,600 บาท
สาหรั บเป็ นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสู งให้ แก่โ รงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองอรัญญิก ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL จานวน ๒ โรงเรียนๆละ 9,600 บาท
เป็นเงิน 19,200 บาท และระบบ Asymmetric Wireless Fidelity : WIFI จานวน 2 โรงเรียนๆ ละ 7,200 บาท
เป็นเงิน 14,400บาท รวมเป็นเงิน 33,600 บาท (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 156-157 ลาดับที่ 34)
4.2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จานวน 2๐๐,๐00 บาท
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
อรัญญิก จานวน 2 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 156-157
ลาดับที่ 34)
4.2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จานวน 1๐๐,๐00 บาท
ส าหรั บ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ในโรงเรียน สั งกัดเทศบาลเมือ ง
อรัญญิก จานวน 2 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 156-157
ลาดับที่ 34)
4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
จานวน
30,๐00 บาท
ส าหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรณรงค์ ก ารปู อ งกั น ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
เทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 2 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 156157 ลาดับที่ 34)

-1624.2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
21,๐00 บาท
เพื่อจ่ า ยเป็นค่ าใช้จ่ ายในการจัดโครงการพัฒ นาข้าราชการครูในสั งกัดโรงเรีย น
อนุบาลเมืองอรัญญิก สาหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
หน้าที่ 159 ลาดับที่ 37)
4.3 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 682,070 บาท
4.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3
จานวน 449,970 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานสาหรับโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 รายละเอียดดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
เป็นเงิน 270,300 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 159 คนๆ ละ 850 บาท/ภาคเรียน
จานวน 2 ภาคเรียน
2. ค่าหนังสือเรียน
เป็นเงิน
31,800 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 159 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
เป็นเงิน
31,800 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 159 คนๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน
จานวน 2 ภาคเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
เป็นเงิน
47,700 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 159 คนๆละ 300 บาท/ปี
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นเงิน
68,370 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 159 คนๆละ 215 บาท/ภาคเรียน
จานวน 2 ภาคเรียน (เป็นเงิน 68,370 บาท ตั้งจ่ายไว้ 68,370 บาท)
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 158 ลาดับที่ 35)
4.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 จานวน 232,100 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจั ดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานสาหรับโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 รายละเอียดดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
เป็นเงิน 139,400 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 82 คนๆ ละ 850 บาท/ภาคเรียน
จานวน 2 ภาคเรียน
2. ค่าหนังสือเรียน
เป็นเงิน
16,400 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 82 คนๆ ละ 200 บาท/ปี

-1633. ค่าอุปกรณ์การเรียน
เป็นเงิน
16,400 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 82 คนๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน
จานวน 2 ภาคเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
เป็นเงิน 24,600 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 82 คนๆละ 300 บาท/ปี
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นเงิน
35,300 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 82 คนๆละ 215 บาท/ภาคเรียน
จานวน 2 ภาคเรียน (เป็นเงิน 35,260บาท ตั้งจ่ายไว้ 35,300 บาท)
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 158 ลาดับที่ 35)
4.4 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 134,300 บาท
4.4.1 ค่าจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)
จานวน
49,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จานวน 29 คน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน พ.ศ.2561) อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 49,300 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 153 ลาดับที่ 28) เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
4.4.2 ค่าจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2)
จานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจั ดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จานวน 50 คน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน พ.ศ.2561) อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 85,000บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้า 154 ลาดับที่ 28) เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับ
จ้างดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาน้าเย็น คูลเลอร์น้าร้อน เครื่องกรองน้า โทรทัศน์
ตู้ โต๊ะ ฯลฯ รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้างที่ไม่ทาให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น

-164๒.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)
รวม
2,391,300 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
จานวน
125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
จานวน
175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัส ดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสีย หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือ ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
๒.3.4 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (5330400)
รวม 1,716,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) ,
(2), เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 และเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสะพานที่ 3 หมู่ที่ 7 รายละเอียดดังนี้
(1) ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)
จานวน
59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)
เป็นเงิน 55,569 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกรณีเด็กนักเรียนเพิ่มหลังวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.
2561 หรือกรณีราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) มีอัตราสูงกว่าอัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ฯลฯ เป็น
เงินจานวน 3,392 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 152 ลาดับที่
25)
(2) ค่าอาหารเสริม(นม)สาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2)
จานวน 101,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก
(2) จานวน 50 คน เป็นเงิน 95,810 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ดที่
มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกรณีเด็กนักเรียนเพิ่มหลังวันที่ 10
มิถุนายน พ.ศ.2561 หรือกรณีราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) มีอัตราสูงกว่าอัตราจัดสรรคนละ 7.37
บาท ฯลฯ เป็นเงินจานวน 5,850บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่
152 ลาดับที่ 25)

-165(3) ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3
จานวน 323,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) ให้ กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)
หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 304,675บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกรณีเด็กนักเรียนเพิ่มหลังวันที่ 10
มิถุนายน พ.ศ.2561 หรือกรณีราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) มีอัตราสูงกว่าอัตราจัดสรรคนละ 7.37
บาท ฯลฯ เป็นเงินจานวน 18,603 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่
152 ลาดับที่ 26)
(4) ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4
จานวน 166,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)
หมู่ที่ 4 จานวน 82 คน ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 ในอัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 157,128
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561) และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกรณีเด็กนักเรียนเพิ่มหลังวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 หรือกรณีราคา
กลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) มีอัตราสูงกว่าอัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ฯลฯ เป็นเงินจานวน 9,593บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 152 ลาดับที่ 26)
(5) ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กอนุบาล และ ป.1 - ป.6
โรงเรียนสะพานที่ 3
จานวน 1,065,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนสะพานที่ 3
เป็นเงิน 1,065,407บาท (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุน ทั่วไปด้านการศึกษา เงินอุ ดหนุน
สาหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 153 ลาดับที่ 27)
2.3.5 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โ ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2.3.6 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ

-1662.3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร (5331000)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็น วัสดุการเกษตร โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
2.3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และสิ่งของต่างๆ
ที่มีลักษณะโดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิ มหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ สาหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุ งรั กษาทรั พย์สิ นให้ กับ คืน สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติห รือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
๒.3.10 ประเภทวัสดุการศึกษา (5331500)
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวัส ดุการศึกษาอุปกรณ์ทางการศึกษา และสื่ อการเรียนการสอน ส าหรับเด็ก
ปฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งอรั ญ ญิ ก (1),(2) และเด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลเมื อ งอรั ญ ญิ ก
(โคกช้าง) หมู่ที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 เช่น สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ฯลฯ และวัสดุการศึกษาอื่นๆโดยสภาพ
เป็น ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ งของที่โ ดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
นาไปใช้งานแล้ว เกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
2.3.11 ประเภทวัสดุอื่น (5331700)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุอื่น และวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้ นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ

-1672.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม
440,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (5340100)
จานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) , (2) โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 และทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล (5340200)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) , (2) โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 และทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สาหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) , (2)
และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 , (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4) ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
2.4.4 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น บริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
๓. งบลงทุน (5400000)
รวม 300,000 บาท
๓.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)
รวม 300,000 บาท
๓.1.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5421000) รวม 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 2 โรงเรียนๆ ละ 150,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อ ได้รั บ การจั ด สรรจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น) (ตามหนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท
0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 –
2564) หน้า 156 ลาดับที่ 34)
๔. งบเงินอุดหนุน (5600000)
รวม
2,479,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (5610000)
รวม
2,479,000 บาท
๔.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)
รวม
2,479,000 บาท
(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
โรงเรียนสะพานที่ 3 ตาบลอรัญญิก
จานวน
2,224,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6
โรงเรียนสะพานที่ 3 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 222 ลาดับที่ 6)

-168(2) อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของเด็กนักเรียน
โรงเรียนสะพานที่ 3 ตาบลอรัญญิก
จานวน
35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของเด็กนักเรียน โรงเรียนสะพานที่ 3
ตาบลอรั ญญิก เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2559 (แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 223 ลาดับที่ 9)
(3) อุดหนุนโครงการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนสะพานที่ 3
ตาบลอรัญญิก
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงิน อุดหนุนโครงการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โ รงเรียนสะพานที่ 3 ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนสะพานที่ 3 ตาบลอรัญญิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 220 ลาดับที่ 2)
(4) อุดหนุนโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสะพานที่ 3
ตาบลอรัญญิก
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสะพานที่ 3 สาหรับนักเรียน
โรงเรียนสะพานที่ 3 ตาบลอรัญญิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 220 ลาดับที่ 3)
(5) อุดหนุนโครงการกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่
โรงเรียนสะพานที่ 3 ตาบลอรัญญิก
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ของนักเรียน โรงเรียน
สะพานที่ 3 ตาบลอรัญญิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 222 ลาดับที่ 7)
(6) อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม–จริยธรรม โรงเรียนสะพานที่ 3
ตาบลอรัญญิก
จานวน
45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3 ตาบล
อรัญญิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) หน้าที่ 220 ลาดับที่ 1)
7) อุดหนุนโครงการกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนสะพานที่ 3
ตาบลอรัญญิก

จานวน
45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3 ตาบล
อรัญญิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 31 ลาดับที่ 1

4. แผนงานสาธารณสุข
4.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ)
4.2 งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
(กองสาธารณสุขฯ)

-169แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)

รวม ๗,๙๗๙,๐๐๐ บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)

รวม ๖,๔๙๔,๐๐๐ บาท

๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)(๕๒๐๐๐๐๐)
รวม ๕,๓๙๑,๐๐๐ บาท
๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (๕๒๒๐๐๐๐)
รวม ๕,๓๙๑,๐๐๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๕๒๒๐๑๐๐)
จานวน ๑,๔๓๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน
๔ อัตรา
๑.๑.๒ ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (๕๒๒๐๓๐๐)
จานวน
๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน ๒ อัตรา
๑.๑.๓ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๕๒๒๐๗๐๐)
จานวน ๓,๕๓๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน ๓๑
อัตรา
๑.๑.๔ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๕๒๒๐๘๐๐)
จานวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จานวน ๓๑ อัตรา
๒. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค ) (๕๓๐๐๐๐๐)
รวม ๙๘๓,๐๐๐ บาท
๒.๑ ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐๐)
รวม ๕๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕๓๑๐๑๐๐)
จานวน ๒๐๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก
เช่น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ
๒.๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (๕๓๑๐๓๐๐)
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
๒.๑.๓ ประเภทค่าเช่าบ้าน (๕๓๑๐๔๐๐)
จานวน
๗๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
๒.๑.๔ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๕๓๑๐๕๐๐)
จานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
๒.๑.๕ ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๕๓๑๐๖๐๐)
จานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ

-170๒.๒ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)
รวม
๒๖๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๕๓๒๐๑๐๐)
จานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่น ค่าเช่ารถย นต์ส่วนกลาง ค่าเช่า
เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร ฯลฯ) ค่ า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ การจ้ า งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่ า วทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๔๑) ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๕๓๒๐๓๐๐)
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้
ปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒.๓ ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (๕๓๒๐๔๐๐)
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดย
การจ้างผู้รับจ้างดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซม ฯ ประกอบด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพ่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ
๒.๓ ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐๐)
รวม ๒๐๒,๐๐๐ บาท
๒.๓.๑ ประเภทวัสดุสานักงาน (๕๓๓๐๑๐๐)
จานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
๒.๓.๒ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๕๓๓๐๒๐๐)
จานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น รายจ่ ายเพื่อ ให้ ได้ มาซึ่ง สิ่ งของต่างๆ ที่จัด เป็นวัส ดุไฟฟู าและวิทยุ โดยสภาพเป็ น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้ มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ

-171๒.๓.๓ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (๕๓๓๐๓๐๐)
จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัส ดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้ แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
๒.๓.๔ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (๕๓๓๐๖๐๐)
จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้า ง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัส ดุอุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุง ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
๒.๓.๕ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๕๓๓๐๗๐๐)
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุง ปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ
๒.๓.๖ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๕๓๓๐๘๐๐)
จานวน ๒๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะ เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
๒.๓.๗ ประเภทวัสดุการเกษตร (๕๓๓๑๐๐๐)
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ

-172๒.๓.๘ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๕๓๓๑๑๐๐)
จานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และสิ่งของต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ในภารกิจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง เขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี
หรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อม
กับค่า
๒.๓.๙ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (๕๓๓๑๒๐๐)
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของต่าง ๆ ที่มี ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ในภารกิจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ วัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ผ้าผูกคอ
ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ
๒.๓.๑๐ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๕๓๓๑๔๐๐)
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ม าซึ่ง สิ่ งของต่ างๆ ที่จัด เป็น วัส ดุ คอมพิว เตอร์ โดยสภาพเป็ น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้นหรือ ไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
๒.๓.๑๑ ประเภทวัสดุอื่นๆ (๕๓๓๑๗๐๐)
จานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุอื่น และวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
๒.๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐๐)
รวม
๑๑,๐๐๐ บาท
๒.๔.๑ ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (๕๓๔๐๓๐๐)
จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสานักงาน/ในที่สาธารณะ สาหรับใช้ในภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกองสาธารณสุขฯ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บ ริการโทรศัพท์ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ

-173๒.๔.๒ ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (๕๓๔๐๕๐๐)
จานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ า บริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม ส าหรับ ใช้ ในภารกิจ หน้ าที่ ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บกอง
สาธารณสุขฯ รวมถึงค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
๓. งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐)
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐๐)
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓.๑.๑ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๕๔๑๑๘๐๐)
จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

-174แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓)
รวม ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท
๑. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค ) (๕๓๐๐๐๐๐)
รวม ๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม ๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท
๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)
รวม
๙๘๕,๐๐๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๕๓๒๐๑๐๐)
จานวน
๗๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่น ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ค่าเช่า
เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร ฯลฯ) ค่ า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ การจ้ า งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่ า วทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ น คดีตามคาพิพากษา ค่า จ้ างเหมาบริ การต่าง ๆ ส าหรับ อาคารศู นย์สุ ขภาพ ฯ และอาคารต่าง ๆ ที่มีค วาม
เกี่ยวเนื่องกับงานบริการสาธารณสุข ฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๔๑) ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๕๓๒๐๓๐๐)
จานวน ๒2๕,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
จานวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
(๑.๑) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสารเคมีกาจัดยุง ค่าสารเคมีกาจัดลูกน้า ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น และรายจ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐(๔)
ปูองกันและระงับโรคติดต่อ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๗๙ ลาดับที่ ๒๑)
(๑.๒) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
จานวน ๗๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ปูายเครื่องหมายแสดงการฉีด วัคซีนและ
ใบรับรองการฉีดวัคซีน ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ (๔)
ปูองกันและระงับโรคติดต่อ และรองรับการได้รับจัดสรรงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 1)

-175๑.๑.๓ ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (๕๓๒๐๔๐๐)
จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดย
การจ้างผู้รับจ้างดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซม ฯ ประกอบด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขฯ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพ่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ รถบรรทุกขยะ เลื่อยยนต์ ลาโพง เครื่อง
ขยายเสียง เครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับงาน
บริการสาธารณสุข ฯ ฯลฯ
๑.๒ ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐๐)
รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๑ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (๕๓๓๐๖๐๐)
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัส ดุอุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
๑.๒.๒ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๕๓๓๐๘๐๐)
จานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
๑.๒.๓ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ (๕๓๓๐๙๐๐)
จานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และสิ่งของต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น วัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
๑.๒.๔ ประเภทวัสดุการเกษตร (๕๓๓๑๐๐๐)
จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็ นวัสดุการเกษตร โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ

-176๒. งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐)
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐๐)
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๕๔๑๑๘๐๐)
จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
๓. งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐๐)
รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐๐)
รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๑ ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (๕๖๑03๐๐)
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๑.๑ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
จานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้รับจัดสรร
งบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 32 ลาดับที่ 1)
๓.๑.๒ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้รับจัดสรร
งบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 32 ลาดับที่ 2)
๓.๑.๓ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้รับจัดสรร
งบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวั น ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 33 ลาดับที่ 3)

-177๓.๑.๔ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้รับจัดสรร
งบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 33 ลาดับที่ 4)
๓.๑.๕ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้รับจัดสรร
งบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 34 ลาดับที่ 5)
๓.๑.๖ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้รับจัดสรร
งบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 34 ลาดับที่ 6)
๓.๑.๗ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้รับจัดสรร
งบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 35 ลาดับที่ 7)

-178๓.๑.๘ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรั บการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้ รับจัดสรร
งบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 35 ลาดับที่ 8)
๓.๑.๙ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้รับจัดสรร
งบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 9)
๓.๑.๑๐ อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อุดหนุนโครงการ (๑) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ (๒) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (๓) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น
มาตรา ๕๐ (๑) (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๔ (๗) และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และรองรับการได้รับจัดสรร
งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 10)

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

รวม 3,053,100 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

รวม 3,053,100 บาท

1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว) (5200000)
รวม 1,934,100 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
รวม 1,934,100 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)
จานวน 1,472,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจาปี
จานวน 4 อัตรา
1.1.2 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 2 อัตรา
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)
จานวน 353,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)
จานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
2. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
รวม 1,119,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (5310000)
รวม
197,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองอรัญญิก เช่น เงิน
ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (5310300)
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (5310600)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

-1802.2 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม 660,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ค่าเช่าเครื่องถ่า ยเอกสาร เป็นต้น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งเป็นรายจ่าย
เกี่ ย วกับ การจ้ า งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่ าวทางวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทัศ น์ โรงมหรสพหรือ สื่ อสิ่ งพิ มพ์ ต่า งๆ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมารักษา
ความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เป็นต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
2.2.2 ประเภทรายไจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม 30,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ สาหรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่กระทรวง
มหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
จานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับจ้าง
ดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่
ไม่ทาให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2.3 หมวดค่าวัสดุ (5330000)
รวม 250,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า, ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรื อเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ

-1812.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุ สิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
ฯลฯ
2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ
2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลื อง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะ เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร (5331000)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และสิ่งของต่างๆที่มี
ลักษณะโดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือ ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ

-1822.3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลั กษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
2.3.10 ประเภทวัสดุอื่น (5331700)
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุอื่น และวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
2.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม
12,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บารุงรักษาสาย ฯลฯ

6. แผนงานเคหะและชุมชน
6.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (กองช่าง)
6.2 งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)
6.3 งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)
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6. แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

รวม 28,353,960 บาท

6.1 งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

รวม 16,094,100 บาท

1. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)(5200000)
รวม 8,231,700 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) (5220000)
รวม 8,231,700 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)
จานวน 4,218,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี
จานวน 13 อัตรา
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (5220200)
จานวน
81,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ
ชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล จานวน 13 อัตรา
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (5220300)
จานวน 121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 4 อัตรา
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220600)
จานวน 3,438,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 29 อัตรา
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220700)
จานวน 371,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 29 อัตรา
2. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (530000)
รวม 6,462,400 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (531000)
รวม 1,068,400 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)
จานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองอรัญญิก เช่น
เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (5310300)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400)
จานวน 308,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (5310600)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

-1842.2 ค่าใช้สอย (5320000)
รวม 3,147,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน 2,697,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่า เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งเป็นรายจ่าย
เกี่ย วกับ การจ้ างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ ค่ า เบี้ ย ประกั น ค่ า จ้ า งเหมาแรงงานของบุ ค คลภายนอก ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก าร (ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม 150,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่ง
ให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.4 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับ
จ้างดาเนินการ หรือเป็ นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาน้าเย็น คูลเลอร์น้าร้อน เครื่องกรองน้า พัดลม ตู้ โต๊ะ
ฯลฯ รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ไม่ทาให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น
อาคารสานักงาน อาคารอเนกประสงค์ต่างๆ อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
2.3 ค่าวัสดุ (5330000)
รวม 2,235,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน (5330100)
จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัดุสานักงาน โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น รายจ่ ายเพื่ อให้ ได้มาซึ่ง สิ่ งของต่างๆ ที่จัดเป็น วัส ดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็ น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดั งเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ

-1852.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ
2.3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)
จานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะ เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)
จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และสิ่งของต่างๆ
ที่มีลักษณะโดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่าและประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
2.3.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้ว
เกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ฯลฯ
2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)
จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

-1862.3.8 ประเภทวัสดุอื่น (5331700)
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัส ดุอื่น และวัส ดุที่ ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรั พย์สินให้กับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
2.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)

รวม

12,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (5340300)
จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสานักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
3. งบลงทุน (5400000)
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)

รวม 1,400,000 บาท
รวม 1,400,000 บาท

3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)
จานวน 1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น รถยนต์กระบะ รถบรรทุก 6 ล้อ
รถกระเช้าไฟฟูา รถหน้าตักหลังขุด และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
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6. แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
6.2 งานไฟฟ้าถนน (00242)

รวม 1,569,860 บาท

1. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
1.1 หมวดค่าวัสดุ (5330000)

รวม 1,489,860 บาท
รวม 1,489,860 บาท

1.1.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)
จานวน 540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยสภาพเป็นประเภท
วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้ วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ ไม่คง
สภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
1.1.2 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
จานวน 449,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
1.1.3 ประเภทวัสดุอื่น (5331700)
จานวน 500,000 บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น รายจ่ ายเพื่อ ให้ ไ ด้มาซึ่งสิ่ งของต่า งๆ ที่จั ดเป็ นวัส ดุอื่น และวัส ดุที่ไ ม่ส ามารถจัด เข้ า
ประเภทวัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น หินคลุก และประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
2. งบลงทุน (5400000)
รวม
80,000 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
รวม
80,000 บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (5410500)
รวม
80,000 บาท
(1) เครื่องตัดคอนกรีต พร้อมรถเข็น
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต พร้อมรถเข็น จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,000
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

-188คุณลักษณะพื้นฐาน
- วาล์วแบบ OHV ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 4.9 แรงม้า
- บรรจุน้ามันเบนซิน 3.1 ลิตร
- ดึงเชือกสตาร์ท ขนาดใบตัด 10” – 14”
- ความลึกที่ตัดได้ 50 – 80 ม.ม.
- ความเร็วของการตัด 3,200 รอบ/นาที
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยขออนุมัติจัดซื้อตามราคา
ในท้องถิ่นหรือราคาที่หน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
2 มิถุนายน 2552) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 282 ลาดับที่ 12)
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6.แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
6.3 งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๔)

รวม 10,69๐,๐๐๐ บาท

๑. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค ) (๕๓๐๐๐๐๐)
รวม ๑๐,๐๙๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม ๑๐,๐๙๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)
รวม
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๕๓๒๐๑๐๐)
จานวน
๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง ไม่ใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่น ค่าเช่ารถบรรทุกขยะ ค่าเช่า
เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร ฯลฯ) ค่ า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ การจ้ า งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่ า วทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับงานกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
๑.๑.๒ ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (๕๓๒๐๔๐๐)
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการจ้างผู้รับ
จ้ างดาเนิ น การ หรื อเป็ น การจ้ า งเหมาแรงงานบุค คลภายนอกให้ ดาเนินการซ่อมแซมฯ เช่น เครื่องคอมพิ ว เตอร์
เครื่องพิมพ์ เครื่องพ่น เครื่องตัดหญ้า เครื่ องปรับอากาศ รถบรรทุกขยะ ส่วนประกอบของรถ เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และ ค่า
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ไม่ทาให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ฯลฯ
๑.๒ ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐๐)
รวม ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๑ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๕๓๓๐๒๐๐)
จานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น รายจ่ ายเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ง สิ่ งของต่างๆ ที่จัด เป็นวัส ดุไฟฟู าและวิทยุ โดยสภาพเป็ น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้ม ค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง

-190๑.๒.๒ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (๕๓๓๐๓๐๐)
จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้ แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
๑.๒.๓ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (๕๓๓๐๖๐๐)
จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่ งของที่โ ดยสภาพมีลั กษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้ ว
เกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่ มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
๑.๒.๔ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๕๓๓๐๗๐๐)
จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้
งานแล้ วเกิดความช ารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัส ดุ
สิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อัน
สั้นหรือไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิม ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ
๑.๒.๕ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๕๓๓๐๘๐๐)
จานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสภาพเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
๑.๒.๖ ประเภทวัสดุการเกษตร (๕๓๓๑๐๐๐)
จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรและสิ่งของต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ในภารกิจหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ วัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ
๑.๒.๗ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (๕๓๓๑๒๐๐)
จานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ในภารกิจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ วัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ

-191๑.๒.๘ ประเภทวัสดุอื่นๆ (๕๓๓๑๗๐๐)
จานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น สาหรับใช้ในภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกอง
สาธารณสุขฯ ซึ่งไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบงบประมาณ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และ
รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ
๒. งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐)
รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐๐)
รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๕๔๑๑๘๐๐) จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
(กองสวัสดิการสังคม)
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7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

รวม 511,100 บาท

7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

รวม 511,100 บาท

1. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
รวม
504,200 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม
504,200 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม 504,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ
รวม 504,200 บาท
1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด -ปิดโครงการ
ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และรายจ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในโครงการนี้ ฯลฯ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 130 ลาดับที่
9 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 66 ลาดับที่ 1)
1.2 โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับเป็นค่าใช้จ่ ายในการเปิด -ปิดโครงการ
ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และรายจ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในโครงการนี้ ฯลฯ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 131 ลาดับที่
13 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 66 ลาดับที่ 4)
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด -ปิดโครงการ
ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และรายจ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในโครงการนี้ ฯลฯ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 133 ลาดับที่
17 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 67 ลาดับที่ 6)
1.4 โครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันความรุนแรง
ในครอบครัว(ศพค.)
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒ นาครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก รวมทั้งการจั ดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด -ปิด
โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 255ที่จาเป็นในโครงการนี้ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 132 ลาดับที่ 16 และ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 66 ลาดับที่ 5)

-1931.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จานวน 11,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด -ปิดโครงการ
ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และรายจ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในโครงการนี้ ฯลฯ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 132 ลาดับ
ที่ 14 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 67ลาดับที่ 8)
1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของ
สตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด -ปิดโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจั ดการแข่ งขัน กีฬา และการส่ งนั กกีฬาเข้าร่ว มการแข่ง ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 131 ลาดับที่ 11 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า ที่
66ลาดับที่ 2)
1.7 โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 311,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ และชมรม
ผู้สูงอายุตาบลอรัญญิก รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 131
ลาดับที่ 12 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 66 ลาดับที่ 3)
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
จานวน
70,800 บาท
2.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
จานวน
18,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี สมาชิก อสม. สมาชิก อปพร. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคน
พิการ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพ สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 133 ลาดับที่ 19 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2561 หน้าที่ 67 ลาดับที่ 7)
2.2 โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก
จานวน 52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า
ที1่ 29 ลาดับที่ 7 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 68 ลาดับที่ 9)

-1943. งบลงทุน (540000)
รวม
6,900 บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (5410000)
รวม
6,900 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (5410300)
รวม
6,900 บาท
(1) ถังน้าร้อน
จานวน
6,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้าร้อนไฟฟูา ระบบดิจิตอล ขนาดความจุ 14 ลิตร จานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 6,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท คุณลักษณะครุภัณฑ์ มีหน้าจอ LED สามารถตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง
30-98 องศาเซลเซียส และรักษาอุณหภูมิได้แม่นยา ที่ความผิดพลาด (+/-) 1 องศาเซลเซียส ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อความ
ปลอดภัย ระบบจะตัดไฟเมื่อเวลา Heater ร้อนเกินอุณหภูมิปกติ กาลังไฟ 3,000 วัตต์ แรงดันไฟฟูา 220-240 โวลต์ สีดาเงินสเตนเลส ขนาดสินค้า (เส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง) : 32x49 ซม./เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ แต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อสาหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยขอ
อนุมัติซื้อตามราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่มีหน่วยราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวัน ที่ 22 มิถุนายน 2552) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่
2/2561 หน้าที่ 55 ลาดับที่ 1)

8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
8.1 งานกีฬาและนันทนาการ
(กองสาธารณสุขฯ)
8.2 งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

-195-

8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

รวม 1,160,000 บาท

8.1 งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)

รวม ๑7๐,๐๐๐ บาท

๑. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (๕๓๐๐๐๐๐)
รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐๐)
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (๕๓๒๐๔๐๐)
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดย
การจ้างผู้รับจ้างดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดาเนิ นการซ่อมแซม ฯ ประกอบด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขฯ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ลาโพง เครื่องขยายเสียง เครื่องออกกาลังกาย อุปกรณ์กีฬาและ
นันทนาการ ตลอดจนเครื่องมือประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาและออกกาลังกาย
๑.๒ ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐๐)
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๑ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (๕๓๓๐๖๐๐)
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่ งของที่โ ดยสภาพมีลั กษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้ ว
เกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่ ง ของที่ โ ดยสภาพเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ มสิ้ น เปลื อ ง หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ไม่คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไ หล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
๑.๓ หมวดค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐๐)
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๓.๑ ประเภทค่าไฟฟ้า (๕๓๔๐๑๐๐)
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน/ในที่สาธารณะ สาหรับใช้ในภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกอง
สาธารณสุขฯ เช่น สนามฟุตซอล สนามกีฬาเอนกประสงค์ ลานกีฬา ลู่วิ่ง/ทางเดิน ตลอดจนบริเวณโดยรอบที่มีไว้
สาหรับออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ ฯลฯ
๒. งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐)
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐๐)
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๕๔๑๑๘๐๐) จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
8.2 งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

รวม 990,000 บาท

1. งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค (530000)
รวม 990,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย (532000)
รวม 990,000 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
รวม 990,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
รวม 990,000 บาท
1.1 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่าอุป กรณ์ ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของรางวัลและเงินรางวัล
ค่าประดับแสงสี ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือการจ้างเหมาบริษัท,ห้างร้านในการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการจัดกิจกรรมโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า ที่ 166 ลาดับที่ 4 และเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 69 ลาดับที่ 1)
1.2 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก
จานวน 300,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด งานประเพณี วั น สงกรานต์ แ ละรดน้ าด าหั ว ผู้ สู ง อายุ โดยจ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือการจ้าง
เหมาบริษัท,ห้างร้านในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการจัด
กิจกรรมโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564 หน้าที่ 166 ลาดับที่ 5 และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 69 ลาดับที่ 2)
1.3 โครงการการละเล่นพื้นบ้านและการละเล่นเด็กไทย จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและการละเล่นเด็กไทย โดย
จ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่จาเป็นในการ
จัดกิจกรรมโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 2)

-1971.4 โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

จานวน

300,000 บาท

ตาบลอรัญญิก
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดงานลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลอรัญญิก โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่ างและเครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือการจ้าง
เหมาบริษัท,ห้างร้านในการจัดงานลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลอรัญญิก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการจัด
กิจกรรมโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 1)
1.5 โครงการจัดงานวันสาคัญทางศาสนา
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ร่วมงาน จัดกิจกรรมโครงการ หรือสนับสนุนงานวัน
สาคัญต่างๆ วัน ส าคัญทางศาสนา งานประเพณีท้องถิ่นหรืองานประจาปีต่างๆ ของจังหวัดหรืออาเภอหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนการส่งเสริม ฟื้นฟู ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เช่น งานวันมาฆบูชา งานวันวิสาขบูชา งานวันอาสาฬหบูชา งานวันเข้าพรรษา เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกี ฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 165 ลาดับที่ 2)
1.6 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของ
สภาวัฒนธรรมตาบลอรัญญิก
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมตาบลอรัญญิก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 166 ลาดับที่ 3)

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
(กองช่าง), (สานักปลัดฯ)
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9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

รวม 12,808,000 บาท

9.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

รวม 12,808,000 บาท

1. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
รวม 200,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย (5320000)
รวม 200,000 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
จานวน 200,000 บาท
(1) โครงการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน การจัดทาแผนที่ตาบล ฯลฯ
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจาปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 2)
(2) โครงการจัดรูปที่ดินพัฒนาพื้นที่แห่งที่ 2 บริเวณหนองตาเหี่ยม
ตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 100,000 บาท
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้กับเจ้าของที่ดินที่อยู่ใน
พื้นที่การจัดรูปที่ดินบริเวณหนองตาเหี่ยม หรือหนองเสงี่ยม ตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สาหรับเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ และรายจ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ตามโครงการนี้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่ อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106
ลาดับที่ 1)
2. งบลงทุน (5400000)
รวม 12,608,000 บาท
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)
รวม 12,608,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (5421000)
จานวน 12,554,000 บาท
1) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยส่งเสริม หมู่ที่ 1
จานวน 336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังซอยส่งเสริม หมู่ที่ 1 ตาบลอรัญญิก (รายละเอียดตามประมาณ
การและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 56
ลาดับที่ 2)
2) โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1
จานวน 241,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ตาบลอรัญญิก (รายละเอียดตามประมาณ
การและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 4
และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 63 ลาดับที่ 23)

-1993) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า
จานวน 803,000 บาท
ซอยโคกช้าง 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า ซอยโคกช้าง 3 (ต่อจากโครงการเดิม)
หมู่ ที่ 3 ต าบลอรั ญ ญิก (รายละเอี ย ดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมือ งอรัญ ญิก ) เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 57 ลาดับที่ 4)
4) โครงการวางท่อระบายน้า ซอยโคกช้าง 8 หมู่ที่ 3
จานวน 462,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า ซอยโคกช้าง 8 หมู่ที่ 3 ตาบลอรัญญิก (รายละเอียดตาม
ประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง) ฉบับ ที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่
2/2561 หน้าที่ 63 ลาดับที่ 22)
5) โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยโคกช้าง 5
จานวน 1,193,000 บาท
(เชื่อมต่อระหว่างซอยโคกช้างกับถนนริมคลองโคกช้าง) หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ซอยโคกช้าง 5 (เชื่อมต่อระหว่างซอยโคกช้างกับถนนริมคลอง
โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ตาบลอรัญญิก (รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 63 ลาดับที่ 3)
6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า
จานวน 630,000 บาท
ซอยสุดแสงจันทร์ หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า ซอยสุดแสงจันทร์ หมู่ที่ 4 ตาบล
อรัญญิก (รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบั บที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 57 ลาดับที่ 5)
7) โครงการวางท่อระบายน้า ซอยโลมา หมู่ที่ 5
จานวน 791,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า ซอยโลมา หมู่ที่ 5 ตาบลอรัญญิก (รายละเอียดตามประมาณ
การและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 57
ลาดับที่ 6)
8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า
จานวน 1,465,000 บาท
ซอยชินเรศ หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า ซอยชินเรศ หมู่ที่ 5 ตาบลอรัญญิก
(รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 59 ลาดับที่ 10)

-2009) โครงการปรับปรุงถนนปูยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต
จานวน 1,473,000 บาท
ซอยทิพย์พิมาน หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับ ปรุงถนนปูยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต ซอยทิพย์พิมาน หมู่ที่ 5 ตาบล
อรัญญิก (รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 1)
10) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้า
จานวน 661,000 บาท
ซอยประยูรวงศ์ 1 – 2 หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้า ซอยประยูรวงศ์ 1 – 2 หมู่ที่ 7 ตาบลอรัญญิก
(รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 59 ลาดับที่ 12) และแก้ไข ครั้งที่ 3/2561 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 1
11) โครงการวางท่อระบายน้า ซอยเปรมวิชัย
จานวน 371,000 บาท
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า ซอยเปรมวิชัย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 ตาบลอรัญญิก
(รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 60 ลาดับที่ 13)
12) โครงการปรับปรุงถนนปูยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต
จานวน 1,974,000 บาท
ถนนเส้นเมนหลักหมู่บ้านสะพาน 3 หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนปูยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเส้นเมนหลักหมู่บ้านสะพาน 3
หมู่ที่ 7 ตาบลอรั ญญิก (รายละเอีย ดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญ ญิก) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 2)
13) โครงการวางท่อระบายน้าถนน คสล. ซอยเป็ปซี่
จานวน 1,246,000 บาท
(ซอยมิตรภาพ 10) หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวางท่อระบายน้าถนน คสล. ซอยเป็ปซี่ (ซอยมิตรภาพ 10) หมู่ที่ 9 ตาบล
อรัญญิก (รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 62 ลาดับที่ 19)
14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า
จานวน 808,000 บาท
ซอยหลังโรงแก๊ส หมู่ที่ 10
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า ซอยหลังโรงแก๊ส หมู่ที่ 10 ตาบล
อรัญญิก (รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลเมืองอรัญญิก) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 62 ลาดับที่ 20)
15) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
จานวน 100,000 บาท
เป็นไปตามหนั งสือกระทรวงการคลัง ด่ว นที่สุ ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5
มีนาคม 2561

-2012.1.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (521100)
จานวน 44,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้
จานวน 44,000 บาท
หมู่ที่ 6 ตาบลอรัญญิก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้
หมู่ที่ 6 ตาบลอรัญญิก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า ที่ 06 ลาดับที่ 1) (สานัก
ปลัดเทศบาล)
(2) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
จานวน 10,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2561

10. แผนงานการเกษตร
10.1 งานส่งเสริมการเกษตร
(กองสวัสดิการสังคม,
กองช่าง)
10.2 งานอนุรกั ษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้ (กองช่าง)

-202-

10. แผนงานการเกษตร (00320)

รวม 650,000 บาท

10.1 งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

รวม 350,000 บาท

1. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
รวม 350,000 บาท
1.๑ หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม
50,000 บาท
1.๑.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม
50,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ
รวม
50,000 บาท
1.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลอรัญญิก
จานวน
50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบลอรัญญิก ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลอรัญญิกที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นกับรัฐวิส าหกิจชุมชนหรือเอกชน ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิด -ปิด
โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการนี้ เกี่ยวกับการพัฒนาการ
บริหารจัดการของศูนย์บริการฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่0810.2/ว6628 ลงวันที่ 2 กันยายน
2546 และหนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุ ด ที่ มท 0890.3/ว796 ลงวั นที่ 15 มิถุนายน 2547
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 197 ลาดับที่ 18) (กองสวัสดิการสังคม)
1.๒ หมวดค่าวัสดุ (5330000)
รวม 300,000 บาท
1.๒.1 ประเภทวัสดุการเกษตร (5331000)
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ ดูแลรักษาต้นไม้ เช่น ต้นไม้
สารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ พลั่ว จอบ เสียม สารปรับ
สภาพดิน สายยาง ฯลฯ (กองช่าง)
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10. แผนงานการเกษตร (00320)
10.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ (00322)

รวม

300,000 บาท

1. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
รวม 300,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม 200,000 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่น ค่าเช่ารถบรรทุกขยะ ค่าเช่ า
เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร ฯลฯ) ค่ า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ การจ้ า งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่ า วทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าตรวจสอบและรังวัดจัดทาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่
ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๔๑) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
1.1.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (5320300)
รวม 100,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ
รวม 100,000 บาท
1.1 โครงการขุดลอกผักตบชวาและกาจัดวัชพืชคลองโคกช้าง จานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการขุดลอกขุดลอกผักตบชวาและกาจัดวัชพืช คลองโคกช้าง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติกลับคืนสภาพการใช้ประโยชน์ สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองกาจัดผักตบชวา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นตาม
โครงการนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลาดับที่ 10 หน้า 195)

11. แผนงานการพาณิชย์
11.1 งานกิจการประปา
(กองช่าง)
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11. แผนงานการพาณิชย์ (00330)

รวม 7,150,000 บาท

11.1 งานกิจการประปา (00332)

รวม 7,150,000 บาท

1. งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) (5300000)
รวม 7,150,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (5320000)
รวม 200,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่ งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งเป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ค่าธรรมเนี ย มต่า งๆ ค่าเบี้ ย ประกั น ค่ าจ้ า งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ค่าจ้ างเหมาบริก าร (ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541) ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
1.2 ค่าวัสดุ (5330000)
รวม 3,200,000 บาท
1.1.1 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (5330600)
จานวน 2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุ
คงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิด
ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า , ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่
สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
1.1.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และสิ่งของ
ต่าง ๆ สาหรับใช้ในภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาหมู่บ้าน โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ ไม่คงสภาพเดิม ฯลฯ
1.1.3 ประเภทวัสดุอื่น (5331700)
จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น รายจ่ ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ ที่จัดเป็นวัส ดุอื่น และวัส ดุที่ไม่ส ามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยสภาพเป็นประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟูา ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้นหรือไม่ คงสภาพเดิม และประเภทวัสดุ
อุป กรณ์ป ระกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่ งของที่ใช้เป็น อุปกรณ์ ประกอบหรืออะไหล่ ส าหรั บการซ่อ มแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ

-2051.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค ( 5340000)
รวม 3,750,000 บาท
1.2.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (3401000)
จานวน 3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของระบบประปาหมู่บ้านหรือค่าไฟฟูาในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ฯลฯ
.
1.2.2 ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล (5340200)
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในสานักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ในที่สาธารณะ และทรัพย์สินต่างๆ
ของเทศบาล ฯลฯ

12. แผนงานงบกลาง
12.1 งานงบกลาง
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12. แผนงานงบกลาง (00410)

รวม 32,487,790 บาท

12.1 งานงบกลาง (00411)

รวม 32,487,790 บาท

รายจ่ายงบกลาง (5100000)
รวม 32,487,790 บาท
๑. หมวดงบกลาง
รวม 30,720,320 บาท
(๑) ประเภทค่าชาระหนี้เงินต้น (๕๑๑๐๑๐๐)
จานวน ๑,๘๖๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้น เลขที่สัญญา ๑๐๐๐๕๗๐๔๓๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จากัด เพื่อดาเนินโครงการจัดซื้อที่ดิน (สาหรับก่อสร้างอาคารบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ฯ และ
สนาม/ลาน/อาคารออกกาลังกายอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔,๖) และโครงการก่อสร้างอาคารบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยและการแพทย์ทางเลือกสาหรับศูนย์สุขภาพชุมชนฯ หมู่ที่ ๖ และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสาหรับศูนย์สุขภาพ
ชุมชนฯ หมู่ที่ ๖ ในปีที่ ๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒) เป็นเงิน ๑,๘๖๗,๒๙๓.๔๖ บาท ตั้งไว้
๑,๘๖๘,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(๒) ประเภทค่าชาระดอกเบี้ย (5๑๑๐๒๐๐)
จานวน ๑๔๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้ดอกเบี้ย เลขที่สัญญา ๑๐๐๐๕๗๐๔๓๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ของ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จากัด เพื่อดาเนินโครงการจัดซื้อที่ดิน (สาหรับก่อสร้างอาคารบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
ฯ และสนาม/ลาน/อาคารออกกาลังกายอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔,๖) และโครงการก่อสร้างอาคารบาบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยและการแพทย์ทางเลือกสาหรับศูนย์สุขภาพชุมชนฯ หมู่ที่ ๖ และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสาหรับ
ศูนย์สุขภาพชุมชนฯ หมู่ที่ ๖ ในปีที่ ๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒) เป็นเงิน ๑๔๘,๗๐๖.๕๔ บาท
ตั้งไว้ ๑๔๙,๐๐๐ บาท
(3) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5110300)
จานวน 787,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กั บลูกจ้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก ในอัตราร้อยละ 5
ของค่าจ้าง รวม 12 เดือน (ต.ค.2561-ก.ย. 2562) โดยคานวณจากเงินค่าจ้างพนักงานจ้างจานวน 15,756,400
บาท x 5% เป็นจานวนเงิน 787,820 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นจานวน 762,140 บาท และสาหรับพนักงาน
จ้างฯที่ได้รับจัดสรรอัตรา จานวน 6 อัตรา เป็นเงิน 25,680 บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5110700)
จานวน ๒๐,๔00,๐00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่เป็นบุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย ซึ่งลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 จานวน 2,500 คน รวม
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้าที่ 1๓๙ ลาดับที่ ๓)
(5) ประเภทเบี้ยคนพิการ (5110800)
จานวน 5,๓๐0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
จานวน 552 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้าที่ 1๓๙ ลาดับที่ ๔)

-207(6) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (5110900)
จานวน 1๘0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกที่แพทย์ได้ รับรองและทา
การวินิจฉัยแล้ว จานวน 30 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้าที่ 1๓๘ ลาดับที่ ๑)
(7) ประเภทเงินสารองจ่าย (5111000)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม เช่น การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย
ไฟปุาและหมอกควัน โรคติดต่อ เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2560
และระเบียบ/หนังสือสั่งการที่สั่งการเฉพาะกรณี
(8) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (5111100)
รวม 1,771,500 บาท
(8.1) ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จานวน 149,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบารุงสันนิบาตเทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยคานวณในอัตราร้อยละ
1/6% ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้วไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกิน
750,000
บาท ตามข้ อ บั ง คั บ สมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2545 และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 (89,517,015.26 x 0.00167 =
149,493.41) ตั้งจ่ายไว้ 149,500 บาท
(8.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
จานวน 22,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด การจราจรที่ เ ป็ น ประโยชน์โ ดยตรงต่ อ ประชาชน ตามหนั ง สื อ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0307/ว 3534 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เช่น การจัดซื้อและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร ทาสีถนน
หลอดไฟจราจร เครื่องหมายจราจร เป็นต้น ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรที่ชารุด ค่าจ้างตีเส้นจราจร
ทางข้าม ทางม้าลาย เส้นบังคับช่องทางเดินรถในบริเวณถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

-208(๘.๓) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน สมทบกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิ ก เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลปฐมภูมิที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก
(สาหรับเทศบาลตั้งงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๑๑๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้าที่ ๒๓๕ ลาดับที่ ๑)
(๘.๔) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลอรัญญิก
จานวน ๘00,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลอรัญญิก เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลอรัญญิกในด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลอรัญญิก ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔) หน้าที่ ๑๓๘ ลาดับที่ ๒)
(9) ประเภทเงินช่วยพิเศษ (5111200)
จานวน
64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ เป็นค่าทาศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตาย
ระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1764 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นจานวนเงิน 64,000 บาท
2. หมวดบาเหน็จ/บานาญ
รวม 1,767,470 บาท
(1) ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) (5120100)
จานวน 1,767,470 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 โดยคานวณในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ ร วมรายได้ จ ากพั น ธบั ต ร เงิ น กู้ เงิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ และเงิ น อุ ด หนุ น จ ำนวน
88,373,500 บำท x 2% เป็นจานวนเงิน 1,767,470 บาท

