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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบานปลอง

อําเภอ เทิง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,330,707 บาท

งบบุคลากร รวม 7,623,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีจํานวน  1  อัตราๆ  ละ  27,600  บาท
/เดือน  และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 15,180  บาท
/เดือน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 4,000  บาท/เดือน  และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  จํานวน  1 อัตราๆ ละ 
4,000  บาท/เดือน  และรองนายกเทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  
3,000  บาท/เดือน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน  
1  อัตราๆ ละ 9,660  บาท/เดือน  และเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 6,900 บาท/เดือน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนง
-ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1  อัตราๆละ 15,180  บาท/เดือน 
รวม12  เดือน
-รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  12,420  บาท/เดือน  
รวม  12  เดือน    
-สมาชิกสภาเทศบาจํานวน  10  อัตราๆ ละ  9,660  บาท/เดือน
รวม  12  เดือน    
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,998,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,198,380 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
พรอมรองรับพนักงานสวนทองถิ่นกรณี โอน (ยาย)  โดยจายใหพนักงานสวน
ทองถิ่น  ดังนี้
1.ปลัดเทศบาลฯ                           จํานวน  1  ตําแหนง
2.รองปลัดเทศบาลฯ                      จํานวน  1  ตําแหนง
3.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล           จํานวน  1  ตําแหนง
4.หัวหนาฝายอํานวยการ                จํานวน  1  ตําแหนง
5.นักบริหารงานทะเบียนและบัตรฯ  จํานวน  1  ตําแหนง
6.นักจัดการงานทั่วไปฯ                  จํานวน  1  ตําแหนง
7.นักทรัพยากรบุคคลฯ                   จํานวน  1  ตําแหนง
8.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ     จํานวน  1  ตําแหนง
9.นักสังคมสงเคราะห์ฯ                   จํานวน  1  ตําแหนง  
10.เจาพนักงานพัฒนาชุมชนฯ         จํานวน  1  ตําแหนง
11.เจาพนักงานธุรการฯ                  จํานวน  1  ตําแหนง
-เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2561-2563)
-เปนไปตามประกาศ  และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4.โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  บัญชี 5
ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5.ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล  
ในอัตราเดือนละ 7,000  บาท  จํานวน  12  เดือน
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 10)  ประกาศ  ณ  วันที่  22 ธันวาคม  พ.ศ. 2558
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกนักบริหารงานที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑ์  ตามตําแหนงดังนี้
1.ปลัดเทศบาล       ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท  จํานวน  12  เดือน  
2.รองปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน
3.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน12 เดือน 
4.หัวหนาฝายอํานวยการ  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน12  เดือน 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2558

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,560 บาท

เพื่อจายเปนอัตราคาจาง  และเงินเพิ่มตางๆของลูกจางประจํา
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต์ 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ของเทศบาลไดรับคาจาง  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2561
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 265,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป  
และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 14,220 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป  และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่  มท  0809.3/ว 1372  ลงวันที่  1  ก.ค. 2558   
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งบดําเนินงาน รวม 3,135,547 บาท
ค่าตอบแทน รวม 377,252 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 113,752 บาท

1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  ตั้งไว  20,000  บาท  
เชน คณะกรรมการประเมินประเมินผลงานฯ คณะกรรมการเจาหนาที่
ดําเนินการสอบและคัดเลือก  คาสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลพื้น
ฐาน  (ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน)  เปนตน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลตําบล
บานปลอง   หนาที่  134  ลําดับที่  8 

2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  
พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป  ตั้งไว  93,752  บาท
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลตําบล
บานปลอง   หนา  134  ลําดับที่  8   
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 157,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 88,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
ผูบริหารทองถิ่น  และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3 ว 1013  ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,487,610 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 582,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
1.เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาดักสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพย์สิน 
(เครื่องทําสําเนาเอกสาร ของสํานักปลัด) และคาบริการตางๆ 
คาโฆษณาและเผยแพร คาบริการรับใชคาเบี้ยปรับ คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ  
เชน  คาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา 
คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาปรับปรุง
เครือขายอินเตอร์เน็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์  คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สวนกลางทุกคันของสํานักงานเทศบาลตําบลบานปลอง  เปนตน  
จํานวน  290,000  บาท  

2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแลรักษา 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สวนหยอม และถนนในเขตเทศบาล 
และรับสงหนังสือ  เอกสารและงานบริการอื่นๆ จํานวน  282,000 บาท  

3.เพื่อจายเปนคารังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ 
จํานวน 10,000 บาท  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 95,610 บาท

1.คารับรอง  ตั้งไว  25,610  บาท  เพื่อจายเปนคารับรองบุคคล
และคณะบุคคลที่เดินทางทัศนศึกษาดูงาน  การตรวจเยี่ยม 
รวมถึงคาของขวัญ ฯลฯ 

2.คาเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว  30,000  บาท   เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตางๆฯลฯ 

3.โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีตางๆ  ตั้งไว  30,000  บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธีตางๆ  เชน  วันเฉลิม  
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรม
ราชินี ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และวันแมแหงชาติ , วันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพอแหงชาติวันปิยมหาราช  ฯลฯ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่ 131  ลําดับที่  1 

4.โครงการจัดงานวันเทศบาล  ตั้งไว  10,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล  
เชน  คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  134  ลําดับที่  14
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเขาดอกไมและพวงมาลา ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา พานพุม 
ดอกไมสด  พุมหมาก  พุมพลู  เพื่อใชสําหรับงานพิธีการวันสําคัญ
ตางๆ  เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี ,วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และวันแมแหง
ชาติ , วันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  
วันชาติ  และวันพอแหงชาติวันปิยมหาราช  ฯลฯ และงานประเพณีอําเภอ
ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ  เปนคาของขวัญของ
รางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมตางๆที่มีความจําเปนและความเหมาะ
สม 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
ลงวันที่ 10พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบ
ใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  
สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
-เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
-คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมีเกียรติ 
คนละไมเกิน 300 บาท
-คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท
-คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบ
ใหบุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

2. คาใชจายในการจางที่ปรึกษาในการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาในการตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
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3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง  และพนักงานจาง  หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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4. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานใหความรู
แกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจาง  พนักงานจาง  ผูนําชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล   
เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาวัสดุสําหรับการอบรม  คาเชาที่พัก  คาเชารถ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
จัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามพ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
-เปนไปตามพรฏ.วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  133  ลําดับที่  1    
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลบานปลอง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  
(กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ ) อีกทั้งใหความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาถายเอกสาร  
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  
คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร 
คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาตอบแทนคณะ
กรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้ 
1) พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561  เรื่อง  การซักซอมแนวทางปฏิบัติ  
การตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  134  ลําดับที่  9
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมใหแกผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม
ใหแกผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ประจํา  
ลูกจางพนักงานจาง ฯลฯ   เชน  คาป้ายโครงการ  คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาวิทยากร  คาวัสดุสําหรับฝึกอบรม  
คาใบประกาศนียบัตร  คาจัดสถานที่  คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา 133 ลําดับที่  6  

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพรบ
.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  เชน  คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ  
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  135  ลําดับที่  15 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคาวัสดุ
-รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
-รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวย/ชุด 
ไมเกิน 20,000 บาท
-รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่13 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  200,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ 
เชน  กระดาษ   เครื่องเขียน   วารสารหนังสือพิมพ์  ฯลฯ 

2.จัดซื้อน้ําสะอาด  ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อน้ําสะอาด  เพื่อบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุหรือเครื่องรับโทรทัศน์  หมอแปลงไฟฟ้า 
ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   สายลําโพง ฯลฯ 
   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ 
เชน  แปรง ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก ฯลฯ 
 - เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อไม  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อิฐ
ซีเมนต์บล๊อก  กระเบี้อง  สังกะสี ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ 
หัวเทียน  หมอน้ํา  ฯลฯ  สําหรับรถยนต์  รถโดยสาร 
รถจักรยานยนต์  รถตัดหญา  รถยนต์การเกษตรของเทศบาล ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่องและหลอลื่น  ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณา  เผยแพรประชาสัมพันธ์
เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ป้ายผา  พูกันและสี 
และอุปกรณ์ตางๆในการเผยแพรและประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เชน  แผนกรองแสง  ตลับหมึกหรือแผนจานบันทึกขอมูล 
แป้นพิมพ์  สายเคเบิล  เมนบอร์ด  และวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ 
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่ไมเขาลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 550,685 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,685 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบานปลอง  
และกิจการที่เทศบาลรับผิดชอบ
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรศัพท์ที่ใชติดตอราชการสําหรับสํานักงานเทศบาล
ตําบลบานปลอง  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการตางๆ เชน  คาไปรษณีย์ 
ธนาณัติ   คาซื้อดวงตราไปรษณีย์   คาเชาตูไปรษณีย์ 
คาธรรมเนียมโอนเงินผานทางธนาคาร  เปนตน 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาใชคูสายสําหรับอินเตอร์เนต
และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาโดเมนเนมคา webhosting 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 482,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 482,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  40  ชอง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ขนาด  40  ชอง
ขนาด  92.2 (W) x 31.1  (D) x 176.2 (H) Cm.
ชั้นเก็บแฟ้ม  40  ชอง  จํานวน  2  ตูๆ ละ 6,000  บาท
-จัดซื้อตามราคาทองตลาด  โดยประหยัดและมีคุณภาพ
เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  160  ลําดับที่  2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับสํานักงาน  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จํานวน  1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  161  ลําดับที่  3
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)  
จํานวนเงิน 2,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 
– มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  162  ลําดับที่  4

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card  Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  700  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
– สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
อเนกประสงค์  (Smart  Card)ตามมาตรฐาน ISO/IEC  7816  ได
- มีความเร็วสัญญานนาฬิกาไมนอยกวา4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ(Interface)  แบบ  USB  ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart  Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด  5  Volts , 3  Voltsและ 1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย
-เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565  
เทศบาลตําบลบานปลองหนา  160  ลําดับที่  1
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปกติ      
ตามหนังสืออางอิง ดังนี้
1.ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2.ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3.ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  136  ลําดับที่  20

ปรับปรุงรถโดยสารอเนกประสงค์  ทะเบียน  40-0211 เชียงราย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงรถโดยสารอเนกประสงค์
ทะเบียน  40-0211  เชียงราย เลขครุภัณฑ์  003-59-0001  
เพื่อปรับปรุงสําหรับติดตั้งระบบแอร์แทนระบบพัดลม
ตามรายละเอียดที่เทศบาลตําบลบานปลองกําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  135  ลําดับที่  19

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราชพิธี  และงานรัฐพิธี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  131 ลําดับที่  2  
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โครงการงานประเพณีของจังหวัดและอําเภอ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการงานประเพณีของจังหวัดและ
อําเภอ  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ   
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  131 ลําดับที่  3     

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอเทิง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอเทิง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ  ฯลฯ   
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  153 ลําดับที่  4   
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมูบาน  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  136 ลําดับที่  22      

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ    
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  66 ลําดับที่  1   

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ 
ประจําปี  2563  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ   
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  136  ลําดับที่  23
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อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล  
ประจําปี  2563  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ   
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  136  ลําดับที่  24   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําการประเมินผลทางวิชาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําการประเมิน
ผลทางวิชาการ  เชน  สํารวจความคิดเห็นหรือการจัดทําประชุม
วิจารณ์เพื่อใหไดมาซึ่งมติชุมชนในการปรับปรุงภารกิจหนาที่
ตามที่ไดรับการถายโอนหรือการกําหนดภารกิจใหมของเทศบาล ฯลฯ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  134  ลําดับที่  13

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
เชนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร   คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
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ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 
ลงวันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 
ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ตอบขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
8)  หนังสือกรมสงแสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 1617  ลงวันที่ 16  สิงหาคม 2560  เรื่อง  เผยแพรเอกสารประเด็นคํา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ชุดที่ 1  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357  
ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครอง
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  134  ลําดับที่  10

งานบริหารงานคลัง รวม 2,893,909 บาท
งบบุคลากร รวม 2,106,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,106,480 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,046,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  พรอมรองรับพนักงาน
สวนทองถิ่นกรณี โอน (ยาย)และรองรับการปรับปรุง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
โดยจายใหพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน  6  ตําแหนง ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
2.หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง
3.นักวิชาการพัสดุฯ  จํานวน  1  ตําแหนง
4.นักวิชาการเงินและบัญชีฯ  จํานวน  1  ตําแหนง
5.นักวิชาการจัดเก็บรายไดฯ  จํานวน  1  ตําแหนง
6.เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
-เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2561-2563)
-เปนไปตามประกาศ  และหลักเกณฑ์  ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  2558
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 3
มีนาคม  2559
4.โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  บัญชี 5
ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกตําแหนงดังนี้
1.ผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
2.หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท 
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 786,729 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,729 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 35,229 บาท

(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจาง   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 47,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
ผูบริหารทองถิ่น  และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3 ว 1013  ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
กาศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 547,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาเย็บหนังสือ  หรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คาเชาทรัพย์สิน  (เครื่องทําสําเนาเอกสารของกอง
คลัง) และคาบริการตาง ๆ คาถายเอกสาร    คาซักฟอก  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภท
นี้   ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที1่3 พ.ศ
.2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เชน  แผนพับประชาสัมพันธ์  คาจางเหมาทําป้ายไวนิล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  135  ลําดับที่  16

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  เชน  คาเอกสารสําเนารายละเอียดประกอบโฉนด ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  135  ลําดับที่  17
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  และผูนําชุมชน  สําหรับการบริหารและการจัด
หาพัสดุภายใต  พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ
.ศ.  2560

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
พนักงานจางและผูนําชุมชน  สําหรับการบริหารและการจัดหาพัสดุ
ภายใตพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  เชน  คาป้ายโครงการ  คาวิทยากร  คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด  ที่  กค.(กวจ) 0405.2/ว119  
ลงวันที่  7  มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน
คาใชจายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมของ
หนวยงานของรัฐ
2.เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ  พ.ศ.  2549  และที่แกไขเพิ่มเติม
3.เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557
4.เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  135  ลําดับที่  18 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่13 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน  กระดาษ   เครื่อง
เขียน   วารสารหนังสือพิมพ์  ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใขตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบูผงซักฟอก ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยากนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน หมอน้ํา ฯลฯ 
สําหรับรถจักรยานยนต์ของเทศบาล
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องและหลอลื่น  ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ์ 
เชน  เผยแพรและประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน 1  เครื่อง ๆ ละ  700  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
– สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
อเนกประสงค์  (Smart  Card)ตามมาตรฐาน ISO/IEC  7816  ได
- มีความเร็วสัญญานนาฬิกาไมนอยกวา4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ(Interface)  แบบ  USB  ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart  Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด  5  Volts , 3  Voltsและ 1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย
-เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  160  ลําดับที่  1  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,118,531 บาท

งบบุคลากร รวม 1,101,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,101,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 229,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน  1  ตําแหนง  ดังนี้  
เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
-เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2561-2563)
-เปนไปตามประกาศ  และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4.โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  บัญชี 5
ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5.ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
เงินปรับตามวุฒิการศึกษาและอื่นๆตามที่กําหนด 
ใหแกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง เจาพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯ 
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 854,520 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจํา และเงินคาปรับปรุงอัตราราคาจาง
ของพนักงานขับรถยนต์  จํานวน  3  อัตรา
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ของเทศบาลไดรับคาจาง  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2561
ประกาศ  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2561

งบดําเนินงาน รวม 752,490 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 79,490 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 63,490 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจางประจําของเทศบาล  
ตั้งไว  23,490  บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  143 ลําดับที่  2    
  
2.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกอปท.  
ตั้งไว  40,000  บาท  เชน  คาปวยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน  (อปพร.)  หรือคาใชจายในลักษณะเดี่ยวกันกับคาตอบแทนหรือ
คาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
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2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคา
ใชจายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่   143  ลําดับที่   2     
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3 ว 1013  ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
กาศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวของกับงานป้องกันภัยฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  พนักงานเทศบาล ลูกจาง  และพนักงานจาง  หรือ
บุคคล  คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต  หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการป้องกันอุบัติทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติทางถนนในชวง
เทศกาล  เชน  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุสําหรับการณรงค์ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  148  ลําดับที่  1     
  

โครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก
เชน  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุสําหรับการณรงค์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  152  ลําดับที่  34    
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โครงการวันอปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันอปพร.  
เชน  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุสําหรับการณรงค์   และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  151  ลําดับที่  24   

โครงการอบรมการใชอุปกรณ์ดับเพลิงในหนวยงานและปฏิบัติการการแพทย์ฉุก
เฉินเบื้องตน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการใชอุปกรณ์ดับเพลิง
ในหนวยงานและปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องตน  เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับ
การฝึกอบรม  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  151 ลําดับที่  28   
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โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลตําบลบาน
ปลอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม  รณรงค์ป้องกันภัย
จากอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง  เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับ
การอบรม  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  151 ลําดับที่  29  

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
สาธารณภัยในชุมชน  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม  และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  151 ลําดับที่  30  
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โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.3
/ว 1102 ลงวันที่ 1 ก.ค.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  151 ลําดับที่  31     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่13 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 298,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม ดินสอ 
ปากกา แผนป้ายตางๆ หนังสือพิมพ์ เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน นอต กระจกมองขางรถยนต์ 
ฟิลม์กรองแสง สัณญานไฟ ฯลฯ สําหรับรถดังเพลิง  รถบรรทุกน้ํา  
รถกูชีพกูภัย ฯลฯ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 68,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย
และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิง  เสื้อสะทอนแสง  รองเทาดับเพลิง
หมวกดับเพลิง  จัดซื้อชุดปฏิบัติงานดานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง  เชน  สายดับเพลิง  
สายสงน้ําดับเพลิง  ถังดับเพลิง  ขอตอสายสงน้ํา  น้ํายาเคมีดับเพลิงอุปกรณ์
ป้องกันภัย อุปกรณ์ชวยชีวิตและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
-เปนไปตามหนังสือ   ดังนี้
1.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก  ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

งบลงทุน รวม 264,261 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 264,261 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 264,261 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปกติ  
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1.ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2.ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3.ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,367,874 บาท

งบบุคลากร รวม 822,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 822,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 780,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
พรอมรองรับพนักงานสวนทองถิ่นกรณี โอน (ยาย)
และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
โดยจายใหพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองการศึกษา   จํานวน  1  ตําแหนง
2.นักวิชาการศึกษา                 จํานวน  1  ตําแหนง
-เปนไปตามประกาศ  และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4.โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  บัญชี 5
ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5.ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลและ
เงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนักบริหารงานที่มีสิทธิไดรับตาม
หลักเกณฑ์  ตามตําแหนงดังนี้
1.ผูอํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอเทศบาล 
(เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,544,754 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,554 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 9,554 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  และพนักงานจางของเทศบาล  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  140  ลําดับที่  2      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3 ว 1013  ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
กาศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,415,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,155,200 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน 50,000 บาท 
เปนคาบริการเย็บหนังสือ  หรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก 
คาเชาทรัพย์สินและคาบริการตางๆคาโฆษณาและเผยแพร 
คาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 

2.คาจางเหมาบริการครูผูสอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง 
ตั้งไว  1,105,200  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการครูผูสอน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง 

-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาใหความรูในการพัฒนา
ทักษะดานการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม  คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  101      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง  และพนักงานจาง  หรือ
บุคคล  คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต  หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
เชน  คาป้ายไวนิล  คาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
ในงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําปี  2563  ใหแกโรงเรียนในพื้นที่
คาขนม/นม/ของรางวัล สําหรับการแขงขันเลนเกม/ตอบปัญหา
ในงานวันเด็กแหงชาติ  คาน้ําดื่ม/นําแข็ง/แกวน้ําพลาสติก คาจัดซื้ออุปกรณ์
ในการระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  111 ลําดับที่  1     

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน  เทศบาลตําบลบานปลอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน เทศบาลตําบลบานปลอง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  100 
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โครงการเพิ่มทักษะทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มทักษะทางการศึกษา  
เชน  การดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมใหความรูใหแกเด็ก  เยาวชน  
และประชาชนทั่วไป ไดแก  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนและภาษาตางๆ 
ในกลุมประเทศAEC  ฯลฯ  เปนตน
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  111  ลําดับที่  5

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา  และการใหความชวยเหลือนักเรียน จํานวน 70,000 บาท

- ทุนการศึกษาปีที่ 1 จํานวน 10 ทุนๆละ 7,000  บาท  
เปนเงิน  70,000  บาท  (ปี 2563)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา  และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.  2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  112  ลําดับที่  15

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคาวัสดุ
-รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
-รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวย/ชุด 
ไมเกิน 20,000 บาท
-รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย์สินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
-รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่13 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน  กระดาษ   แฟ้ม
ดินสอ  ปากกา  เครื่องเขียน   เทป  กาว  ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง  
ซอง  ธงชาติ  ดื่ม  วารสาร  หนังสือพิมพ์  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์
โอห์มไฟฟ้า พรอาขาหรือกาน บัลลาร์ท ขาหลอด ขั้วหลอด ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสราง  ไมตาง ๆ  ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย
อิฐ  ซีเมนต์บล๊อก  กระเบี้อง  สังกะสี  ตะปูฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนกรองแสง  ตลับหมึก
หรือแผนจานบันทึกขอมูล  แป้นพิมพ์  สายเคเบิล  เมนบอร์ด  และวัสดุเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์อื่นๆ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  700  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
– สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
อเนกประสงค์  (Smart  Card)ตามมาตรฐาน ISO/IEC  7816  ได
- มีความเร็วสัญญานนาฬิกาไมนอยกวา4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ(Interface)  แบบ  USB  ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart  Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด  5  Volts , 3  Voltsและ 1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย
-เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนา  167  ลําดับที่  1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,331,597 บาท
งบบุคลากร รวม 1,093,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,093,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 313,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  ครูคศ.1
-เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2561-2563)
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น)  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2
/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 743,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป  
1.ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (มีคุณวุฒิ)  จํานวน  2  ตําแหนง  
2.ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  (ผูมีทักษะ)  จํานวน 1  ตําแหนง
3.ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง  
4.ตําแหนง  ภารโรง  จํานวน  1  ตําแหนง
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)  
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1.เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2
/ว 3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,920 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ พนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางทั่วไป  ตามตําแหนงดังนี้  
1.ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (มีคุณวุฒิ)  จํานวน  2  ตําแหนง  
2.ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  (ผูมีทักษะ)  จํานวน 1  ตําแหนง
3.ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง  
4.ตําแหนง  ภารโรง  จํานวน  1  ตําแหนง
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,349,157 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,661 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 28,661 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  และพนักงานจางของเทศบาล  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  140  ลําดับที่  2
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
ผูบริหารทองถิ่น  และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3 ว 1013  ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
กาศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560

ค่าใช้สอย รวม 1,630,314 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานปลอง)

จํานวน 1,319,964 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
1.1 คาอาหารกลางวัน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง
จํานวนเงิน   516,000  บาท  
-ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  87  คนๆละ 20  บาท  จํานวน  200  วัน
-ระดับประถมศึกษา  จํานวน  42  คนๆละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
1.1.1 คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  ในภาคเรียนที่  1  
-ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  87 คนๆละ  20  บาท จํานวน  100 วัน
-ระดับประถมศึกษา  จํานวน  42 คนๆละ  20  บาท  จํานวน  100 วัน
1.1.2 คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานปลอง  ในภาคเรียนที่  2  
-ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  87 คนๆละ  20  บาท จํานวน  100 วัน
-ระดับประถมศึกษา  จํานวน  42 คนๆละ  20  บาท  จํานวน  100  วัน
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  120  ลําดับที่  84

2 เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
2.1คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
จํานวนเงิน  20,000  บาท  
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  112  ลําดับที่  8

2.2 เพื่อจายเปนคาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน
ปลอง  ระบบ  Wireless  Fidelity : WiFi  จํานวนเงิน  7,200  บาท
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
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เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  117  ลําดับที่  55

2.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  100,000  บาท  
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  116  ลําดับที่  48

2.4 เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  50,000  บาท  
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  112  ลําดับที่  9

2.5 เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  12,000  บาท   
ครูจํานวน  4 คนๆละ 3,000 บาท  
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  120  ลําดับที่  79

2.6  คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน  21,000  บาท
-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  โรงเรียนละ  15,000  บาท
-ครูแกนนํา  โรงเรียนละ 1 คน ๆละ 3,000  บาท
-เจาหนาที่อปท.ๆละ 1 คน ๆ ละ  3,000  บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  95

3.เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น  
(คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กนักเรียนยากจน)  จํานวน  17,000  บาท
-ระดับประถมศึกษา  อัตราคนละ  500 บาท/ภาคเรียน  (1,000
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  บาท/คน/ปี)  ไมเกินรอยละ  40  ของจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  96

4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานปลอง   จํานวนเงิน  227,700  บาท  
-ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  87  คนๆละ  850  บาท/ภาคเรียนจํานวน  2
  ภาคเรียน   
-ระดับประถมศึกษา  จํานวน  42  คนๆละ  950  บาท/ภาคเรียน
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  121 ลําดับที่  87

4.2 .คาหนงสือเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง
จํานวนเงิน  43,494  บาท  
-ระดับอนุบาลศึกษา  87 คนๆละ 200  บาท/ปี  
-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  16 คนๆละ  625  บาท/ปี
-ระดับประถมศึกษาปีที่ 2   26 คนๆละ  619  บาท/ปี
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  121  ลําดับที่  86

4.3 .คาเครื่องอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
จํานวนเงิน  33,780  บาท 
-ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 87 คนๆละ  100  บาท/ภาคเรียน   
-ระดับประถมศึกษา  จํานวน  42 คนๆละ  195 บาท/ภาคเรียน
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น)      
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
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เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  120  ลําดับที่  85

4.4 .คาเครื่องแบบนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง
จํานวนเงิน  41,220  บาท  
-ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  87 คนๆละ  300  บาท/ปี  
-ระดับประถมศึกษา  จํานวน  42 คนๆละ  360  บาท/ปี
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น)   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  121 ลําดับที่  88

4.5 .คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน
ปลอง  จํานวนเงิน  57,570  บาท  
-ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  87 คนๆละ  215 บาท/ภาคเรียนจํานวน  2
  ภาคเรียน 
-ระดับประถมศึกษา  จํานวน  42  คนๆละ  240  บาท/ภาคเรียน
จํานวน  2  ภาคเรียน 
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  121 ลําดับที่  89

5.เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  10,000  บาท  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุตกแตงสถานที่  คาอุปกรณ์เชียร์  คาปฏิคม 
(น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  อาหารวาง)  คาอุปกรณ์ที่ใชในขบวนพาเหรด  
คาจัดทําป้ายรณรงค์/ป้ายคําขวัญ ตางๆ  และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  129  ลําดับที่  40

6.เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง
จํานวนเงิน  15,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  ทัศนศึกษานอกสถานที่ และบริการดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาตอบแทนวิทยากรธรรมะ  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม  คาป้ายไวนิลโครงการ  และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  121  ลําดับที่  89

7.เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมจัดมุมประสบการณ์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  1,000  บาท  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  118  ลําดับที่  67

8.เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ
จํานวนเงิน  10,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เชน
วันพอ  วันแม ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  73

9.เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดบอร์ดและสื่อตาง ๆ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูเด็ก  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง
จํานวนเงิน  2,000  บาท  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาวัดสุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดความรูวันเขาพรรษา  และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  74

10.เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาการเรียนรูของเด็กอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  3,000  บาท
เชน  กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง  ภูมิปัญญาทองถิ่น และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  128  ลําดับที่  27
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11.เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมการจบหลักสูตร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  5,000  บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  118  ลําดับที่  62

12.เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
จากวัสดุทองถิ่น  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
จํานวนเงิน  2,000  บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  114  ลําดับที่  28 

13.เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  50,000  บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  120  ลําดับที่  83

14.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง)
-โครงการเสริมสรางทักษะการคํานวณ  (จินตคณิต)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานปลอง  จํานวน  30,000  บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  91

15.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานปลอง)
-โครงการเสริมทักษะภาษาตางประเทศ  (ภาษาจีน)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานปลอง  จํานวน  15,000  บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  93

16.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
สถานศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวนเงิน  30,000  บาท
-เพื่อจายเปนคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานปลอง  จํานวน  3 คนๆละ  10,000  บาท  

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562  15:09:55 หนา : 77/150



เปนเงิน  30,000  บาท  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  102

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 290,350 บาท
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1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
1.1 คาอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานปลอง   
จํานวนเงิน  196,000  บาท  จํานวน  40  คนๆละ  20  บาท 
จํานวน  245  วัน 
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  112 ลําดับที่  10

2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานปลอง  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย
2.1คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  68,000  บาท  
ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  40  คน  คนละ 1,700  บาท/ปี  
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  116  ลําดับที่  47

3.คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวนเงิน  8,000  บาท   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  111  ลําดับที่  6 

4.เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน 5,000 บาท  
เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ  เชน  วันพอ  วันแม  วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา  และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  71

5.เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดบอร์ดและสื่อตาง ๆ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเงิน  2,000  บาท 
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  116  ลําดับที่  50

6.เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
การจัดมุมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานปลอง  
จํานวนเงิน  1,000  บาท
--เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  72

7.คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาลสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวนเงิน  350  บาท  
เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาลสําหรับเด็กเล็ก  
จํานวน  35  คน ๆ ละ  10  บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  119  ลําดับที่  69 

8.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เทศบาลตําบลบานปลอง  จํานวน 1 คนๆละ 10,000 เปนเงิน 10,000
 บาท
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  103
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โครงการอบรมพัฒนาความรูครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาความรูครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ์  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  122  ลําดับที่  92       

ค่าวัสดุ รวม 685,182 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ   เชน  แปรง ไมกวาด  สบู  
ผงซักฟอก ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 605,182 บาท

1.คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลตําบลบานปลอง   ตั้งไว  71,408  บาท  
จํานวน  40 คน  จํานวน 260 วัน  
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  119  ลําดับที่  75

2.คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานปลอง  ตั้งไว 230,290  บาท  
จํานวน  129  คน  จํานวน  260  วัน  
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  121  ลําดับที่  90

3.คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานปลองใต  
ตั้งไว 142,816 บาท  
จํานวน  80  คน จํานวน 260 วัน 
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  115   ลําดับที่  39

4.คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนปลองตลาด  
ตั้งไว  160,668 บาท  
จํานวน  90  คน  จํานวน  260 วัน  
(ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนา  115  ลําดับที่  40
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุกีฬา  อุปกรณ์ดานกีฬาและการออกกําลังกายตางๆ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่มีสภาพเปนวัสดุสําหรับใชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานปลอง
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 208,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,500 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ - เกาอี้  นักเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน
ปลอง

จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซื้อโต๊ะ - เกาอี้ นักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  
จํานวน  30  ชุดๆละ 1,950  บาท
คุณลักษณะโต๊ะ – เกาอี้  นักเรียนประถมศึกษา
-ขนาดโต๊ะ  กวาง  400  มม. X ยาว  600  มม. X สูง 680  มม.
-ขนาดเกาอี้  กวาง  375  มม. X ลึก  385  มม. X สูง 695  มม.  
-โครงเหล็กโต๊ะ – เกาอี้  เปนเหล็กกลมขนาด  ๓/๔  หุน  
ความหนาเหล็กไมนอยกวา      1.2  มม.
-หนาโต๊ะวัสดุเปนแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง  MDF  
ความหนาไมนอยกวา      19  มม.
-ชั้นสําหรับเก็บของ  (กลองหรือลิ้นชัก)  รับหนาโต๊ะวัสดุเปนแผนใย
ไมอัดความหนาแนนปานกลาง  MDF  ความหนาไมไมนอยกวา 12 มม.
-พื้นนั่งวัสดุแผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง MDF 
ความหนาไมนอยกวา  16  มม.
-พนักพิงวัสดุไมยางพารา ความหนาไมนอยกวา  15  มม. (วีเนียร์)      
-โครงเหล็กโต๊ะ – เกาอี้  ผานขบวนการลางคราบน้ํามันและสิ่งสกปรก
ดวยน้ํายาเคมีเคลือบทับและพนสีเทาดวยสีผงโพลีเอสเตอร์พาวเดอร์
โคตติ้ง  อบดวยอุณหภูมิความรอนสูงที่     180 – 200  องศา  
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
-หนาโต๊ะ  กลองหรือลิ้นชัก  พื้นนั่ง  พนักพิง  ผานขบวนการเคลือบ
อบสีซิลเลอร์  แลคเกอร์  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณลักษณะอื่น ๆ
-เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนดตาม  
มอก.เลขที่  1494 – 2541 – 1495 - 2541
จัดซื้อราคาทองตลาดโดยประหยัดและมีคุณภาพ   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561-2565 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  167 ลําดับที่  2
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  จํานวน  150,000  บาท  (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2561 - 2565
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  118  ลําดับที่  64

งบเงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก 
โรงเรียนบานปลองตลาด

จํานวน 360,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก  โรงเรียนบานปลองตลาด 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ใหแก โรงเรียนบานปลอง
ตลาด  เพื่อจายเปนคาใฃจายในการดําเนินการตามโครงการ  
(90 คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน  )  
จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  123  ลําดับที่  98       

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก 
โรงเรียนบานปลองใต

จํานวน 320,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก  โรงเรียนบานปลองใต  อุด
หนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ใหแก โรงเรียนบานปลอง
ใต  เพื่อจายเปนคาใฃจายในการดําเนินการตามโครงการ  
(80 คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน  )  
จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  123  ลําดับที่  99    
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,698,375 บาท

งบบุคลากร รวม 1,883,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,883,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น พรอมรองรับพนักงาน
สวนทองถิ่นกรณี โอน (ยาย)  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  จํานวน  1  ตําแหนง
2.พยาบาลวิชาชีพฯ  จํานวน 1 ตําแหนง
-เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2561-2563)
-เปนไปตามประกาศ  และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4.โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  บัญชี 5
ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5.ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการสาธารณ
สุข
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 10)  ประกาศ  ณ  วันที่  22 ธันวาคม  พ.ศ. 2558
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงและเงินตอบแทนพิเศษ  ใหแก
ผูอํานวยการกองการสาธารณสุข  และตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพฯ
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอเทศบาล 
(เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใบประกอบโรคศิลป์ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 291,780 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจําและเงินคาปรับปรุงอัตราจาง
ของพนักงานขับรถยนต์
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ของเทศบาลไดรับคาจาง  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2561
ประกาศ  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2561
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 375,420 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  
และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  และรองรับการปรับปรุง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 37,980 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ  เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหแก  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  และพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน  2  อัตรา 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่  มท  0809.3/ว 1372  ลงวันที่  1  ก.ค. 2558   
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งบดําเนินงาน รวม 734,295 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,295 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 34,295 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  
พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
ผูบริหารทองถิ่น  และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3 ว 1013  ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
กาศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 330,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 20,000 บาท 
เชนคาจางแรงาน  คาจางเหมาผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งไมใชเปนการประกอบดัดแปลงตอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง เชน จางหมาตักสิ่งปฏิกูล จางเหมาฉีดวัคซีน ฯลฯ 

2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว 310,000 บาท 
เปนคาเย็บหนังสือ  หรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชาทรัพย์สิน
และคาบริการตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
แบกหามสัมภาระฯลฯ    

-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของแผนงานสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง  และพนักงานจาง  หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  
ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการจัดฝึกอบรม/ประชุม  ดานสุขภาพ  สิ่งแวดลอม  งานสคบ.ฯลฯ  
ใหแกเด็กเยาวชน  และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรม/ประชุม 
ดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม งานสคบ.ฯลฯ ใหแกเด็กเยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ และ 
อุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม    
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาปายประชาสัมพันธ์  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
-เปนไปตามหนังสื่อ   ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  56  ลําดับที่  14
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โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์และแมลง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์และ
แมลง  เชน  คาป้ายโครงการ  คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
คาจัดซื้อทรายอะเบท  คาจัดซื้อน้ํายาพนยุง  คาจัดซื้อน้ํายาพนแมลงวัน  
คาจัดซื้อน้ํายาพนแมลงสาบ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อ   ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  57  ลําดับที่  17    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์ตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่13 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา แผนป้ายตางๆ หนังสือพิมพ์ เทป กาว 
ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด แกวน้ํา  
ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส 
ไมโครเวฟ ฯลฯ    
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต์ เหล็กตางๆ 
สังกะสี หิน ทราย     กระเบื้อง ไมตางๆ ตะปู ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน นอต กระจกมองขางรถยนต์ 
ฟิลม์กรองแสง สัณญานไฟ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ผูปฏิบัติงานดานการจัดการขยะมูล
ฝอย เชน รองเทา หมวก เสื้อผา ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาท์ 
ตลับหมึก แผนจัดเก็บขอมูล แผนซีดี รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร์   
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 35,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา  (แบบขอออน) จํานวน 21,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  (แบบขอออน) 
จํานวน  2  เครื่อง ๆละ 10,900  บาท  
คุณลักษณะดังนี้  แบบขอออน
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4) พรอมใบมีด
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)
หนาที่  164  ลําดับที่  2   
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เครื่องตัดหญา  (แบบเข็น) จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  (แบบขอเข็น)
คุณลักษณะดังนี้  แบบเข็น
 1) เปน เครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน
 2) เครื่องยนต์ขนกดไมนอยกวา 3.5 แรงมา
 3) รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
ธันวาคม  2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)
หนาที่  164  ลําดับที่  3   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  700  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
– สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
อเนกประสงค์  (Smart  Card)ตามมาตรฐาน ISO/IEC  7816  ได
- มีความเร็วสัญญานนาฬิกาไมนอยกวา4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ(Interface)  แบบ  USB  ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart  Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด  5  Volts , 3  Voltsและ 1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย
-เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  
หนาที่  164  ลําดับที่  1
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนศูนย์สงเสริมสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน  (อสม.)
หมูที่  3 , 4 , 5 , 7 , 10  และหมูที่  11

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนย์สงเสริมสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อ
สม.) หมูที่ 3 , 4 , 5 , 7 , 10 และหมูที่ 11 หมูบานละ 7,500  บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่  24  มิ.ย. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  57  ลําดับที่  20

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 479,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 354,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาปวยการ สําหรับอาสาสมัครบริบาล จํานวน 2
 ราย รายละ 6,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ฯ

จํานวน 5,000 บาท

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ฯ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมวทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ  ตัวละ  6  บาทตอปี  โดยดําเนินการสํารวจ
ขอมูลปีละ  2  ครั้งครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม  
และครั้งที่  2  ภายในเดือนมิถุนายน  
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขของ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  56  ลําดับที่  15
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเครื่องและหลอลื่น ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนป้องกัน ไขหวัดนก 
ไขหวัดใหญสายพันธุ์ใหม น้ํายาพนยุง แมลงวัน และแมลงตางๆ 
ทรายอะเบทและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ   ตั้งไว  79,000  บาท

2.เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ตัวละ  30  บาท  ตามจํานวนประชากร
สุนัข/แมว  ทั้งที่มีเจาของ  และไมมีเจาของ  จากการสํารวจของเทศบาลตําบล
บานปลอง  ตั้งไว  21,000  บาท

-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2560 
2) ตามหนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท  0810.5/ว 1042 ลง
วันที่ 10 เม.ย. 2561
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  
0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 ม.ค 2560
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขของ อปท.
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.  2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  56  ลําดับที่  16
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งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท

-โครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เปนสัตว์พาหนะของโรค
พิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจาของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฯและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  57 ลําดับที่  22

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเอกชน  (อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)  
จํานวน  6  หมูบาน  ไดแก  คณะกรรมการหมูบาน
หมูที่  3 , 4, 5 , 7 , 10  และหมูที่  11
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท 0810.5
/ว 2072  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2561   
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2562  เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.  2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  58 - 63  ลําดับที่  23 - 28
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 95,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจางแรงงานรายวัน  คาเหมาแรงงาน
หรือเครื่องจักรกลในการดําเนินการตางๆ ตั้งไว 93,000 บาท 
เชน ซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขุดลอก คูคลอง ลําเหมือง 
รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําฯลฯ 

2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาตัดหญาถนนสายไปบอขยะ ตั้งไว 2,000 บาท  

 -เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่13 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดตามปกติ เชน ถนน สะพาน อาคารฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  141  ลําดับที่  1

งานไฟฟ้าถนน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  103  ลําดับที่  7
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
สตาร์ทเตอร์ โอห์มไฟฟ้า พรอาขาหรือกาน บัลลาร์ท 
ขาหลอด ขั้วหลอด ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

   
งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน  เชน  การดูแลรักษาและปลูกดอกไม  ไมดอก  ไมประดับ  เกาะกลาง
ถนน
และดูแลรดน้ําตลอดระยะเวลา  ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  147  ลําดับที่  8
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาขุดบอ ปรับเกรด ฝังกลบขยะ
และถมดินทับบอขยะ ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลบานปลอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
เชน  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ
คาชั่งน้ําหนักขยะทุกเดือน  คาขนสงขยะไปอบจ.เพื่อทําลายตามระบบ
(ขยะอันตราย)  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  147  ลําดับที่  7   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทองถิ่นไทยใสสะอาด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นไทยใสสะอาด
เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  139   ลําดับที่  11       
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เชน  คาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ
คาป้ายประชาสัมพันธ์  และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  139  ลําดับที่  12       

โครงการฝึกอบรมในการใหความรู  ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพ  กลุมองค์กร
ชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมในการใหความ
รู ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ กลุมองค์กรชุมชน  เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหารกลางวันคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับ
การอบรม  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ  
ใหกับกลุมองค์กรในชุมชน  ประกอบดวย  กลุมพัฒนาสตรี  
กลุมเยาวชน  กลุมผูสูงอายุ  กลุมอาสาตางๆ ในเขตเทศบาล ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  105  ลําดับที่  4    
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โครงการรอยใจรักษ์  (การประยุกต์ใชแนวพระราชดําริ) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา โครงการรอยใจรักษ์การประยุกต์
ใชแนวพระราชดําริ  คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการฯ  
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
3.หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดใน
การเบิกคาใชจาย
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 
เทศบาลตําบลบานปลอง  ลําดับที่  145  หนา  4

โครงการรักน้ํา  รักปา  รักแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักปา 
รักแผนดิน  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  145  ลําดับที่  1       
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โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  138  ลําดับที่  4       

โครงการสงเสริมประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประชาธิปไตย
เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  138  ลําดับที่  1      
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการใชระบบสหกรณ์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
และสนับสนุนการใชระบบสหกรณ์ในชุมชน
เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  106  ลําดับที่  10    

โครงการใหความรูเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรู
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอน
เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม
คาจัดทําคูมือป้องกันผลประโยชน์ทับซอน 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  138   ลําดับที่  2      
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  145  ลําดับที่  3       
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเลนกีฬา
และการออกกําลังกายของประชาขน  เทศบาลตําบลบานปลอง  
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  (ตามกิจกรรมตาง ๆ)
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้        
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ. 2561-2565 
ของเทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  124  ลําดับที่  1   

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์ดานกีฬา
และการออกกําลังกายตางๆ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานปลองตลาด โครงการจัดการแขงขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์
โรงเรียนบานปลองตลาด และศูนบ์เครือขายการศึกษาตําบลปลองหนองแรด

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานปลองตลาด  โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา เชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนบานปลองตลาด และศูนบ์เครือขายการศึกษา
ตําบลปลองหนองแรด
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.  2561 - 2565
 เทศบาลตําบลบานปลอง  หนา  129   ลําดับที่  33
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 164,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  
โดยมีคาใฃจายประกอบดวย   
1. คาจางเหมาเครื่องเสียง      
2. คาน้ําดื่ม + น้ําแข็ง+แกวน้ํา     
3. คาจางเหมาจัดทําป้ายโครงการ       
4. คาวัสดุในการจัดกิจกรรมสรงน้ําพระ และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
รวมถึงคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10 
สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  128  ลําดับที่  31    
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โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนพรรษา โดยมีคาใฃจายประกอบดวย 
1.คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดพิธีหลอตนเทียนพรรษา    
2.คาจัดซื้อเทียนแผนสําหรับหลอเทียนพรรษา    
3.คาตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานโรงเรียนในพื้นที่  
4.คาน้ําดื่ม 
5.คาป้ายโครงการ 
รวมถึงคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347  ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3722 ลงวันที่ 10  
สิงหาคม 2555 เรื่องซักซอมความเขาใจการจัดงานตางๆ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  129   ลําดับที่  34

โครงการสงเสริมดานพระพุทธศาสนา  ของเทศบาลตําบลบานปลอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมดานพระพุทธ
ศาสนา  ของเทศบาลตําบลบานปลอง  โดยมีคาใฃจายประกอบดวย 
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ  คาป้ายโครงการฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับการดําเนินโครงการฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  129   ลําดับที่  35 
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งบเงินอุดหนุน รวม 124,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 124,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง จํานวน 10,000 บาท

-โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
ประจําปี  2563  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฯและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  125  ลําดับที่  10

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง 
โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุจอมทอง

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  44

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง 
โครงการสงเสริมประเพณีสลากภัต

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  46
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง 
โครงการอบรมประชาชนโดยใชหลักพระพุทธศาสนาในการดํารงชีวิต

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  41

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง
โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระสงฆ์

จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  44

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  47

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง
โครงการต๋ามฮีต โตยฮอย ยอนรอย อางขุนปลอง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130  ลําดับที่  41
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานปลอง
โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
-เป-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  130   ลําดับที่  45
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,360,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,321,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,321,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,101,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  3  อัตราจํานวน 12  เดือน   
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนสวนทองถิ่นพรอมรองรับ
พนักงานสวนทองถิ่นกรณี โอน (ยาย)
โดยจายใหพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
2.หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง จํานวน  1  ตําแหนง
3.นายชางโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
-เปนไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2561-2563)
-เปนไปตามประกาศ  และโครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4.โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น  บัญชี 5
ทายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5.ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  ดังนี้  
 -ผูอํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  จํานวน12 เดือน 
-หัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
 จํานวน12 เดือน 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอเทศบาล 
(เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2558

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,880 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.5/ว 81  
ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,540 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป  และรองรับการปรับปรุงตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,018,980 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 203,980 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 146,980 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว  26,980  บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  142  ลําดับที่  3

2 เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  120,000  บาท   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
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ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  142  ลําดับที่  2

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางเทศบาล  ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ  
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางออกแบบ จางควบคุมงาน
ที่จายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาเย็บหนังสือ หรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สินและคาบริการตางๆ คาโฆษณาและเผย
แพร คาจางเหมาบริการ เชนทําป้ายประชาสัมพันธ์ แบกหามสัมภาระ ฯลฯ 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจางเหมาซอมแซมถนนหินคลุกในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมถนนหินคลุก ถนนลูกรังฯลฯ
ในเขตเทศบาล 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  75  ลําดับที่  61 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการของกองชาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122  
ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052  
ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  
-เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ 
แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา  แผนป้ายตางๆ  หนังสือพิมพ์  เทป  กาว 
ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  น้ําดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต์ เหล็กตางๆ สังกะสี หิน ทราย     
กระเบื้อง ไมตางๆ ตะปู ฯลฯ   
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
1.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก 
ยางใน  สายไมล์  ตลับลูกปืน  หัวเทียน  น็อต  กระจกมองขางรถยนต์ 
ฟิล์มกรองแสง  สัณญานไฟ  ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือ  ดังนี้
1.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องและหลอลื่น ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาท์   
ตลับหมึก แผนจัดเก็บขอมูล แผนซีดี รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ   
ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร์         
เปนไปตามหนังสือ ดังนี้    
1.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1657 ลงวันที่  19 ก.ค. 2556
2.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
3.ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

งบลงทุน รวม 20,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  700  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
– สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
อเนกประสงค์  (Smart  Card)ตามมาตรฐาน ISO/IEC  7816  ได
- มีความเร็วสัญญานนาฬิกาไมนอยกวา4.8 MHz
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ(Interface)  แบบ  USB  ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart  Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด  5  Volts , 3  Voltsและ 1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย
-เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  169  ลําดับที่  1
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได  (คา K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
ใหแก  ผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทําสัญญาแบบปรับราคาได  (คา K)
กับเทศบาลตําบลบานปลอง  ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน
ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
-เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  142  ลําดับที่  1

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,388,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,388,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,388,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพรอมอุปกรณ์จายไฟเขาอาคารเรียน  3  ชั้น
และสระวายน้ํา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง  หมูที่  11

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบไฟฟ้าพรอมอุปกรณ์จายไฟ
เขาอาคารเรียน  3  ชั้น  และสระวายน้ํา  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานปลอง  หมูที่  11
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  99  ลําดับที่  250

วันที่พิมพ์ : 24/9/2562  15:09:56 หนา : 135/150



คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางกําแพงคสล.  ป้องกันตลิ่งลําน้ําปลอง  ตามจุดที่กําหนด จํานวน 1,000,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางกําแพงคสล. ป้องกันตลิ่งลําน้ําปลอง 
ตามจุดที่กําหนด  ขนาดกําแพงสูง  1.50  เมตร  ยาว  200  เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  99  ลําดับที่  252

โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยเทศบาล  47  หมูที่  11 จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคสล.ซอยเทศบาล 47 
หมูที่  11  ขนาดกวาง  2.50  เมตร  ยาว  40  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 100  ตร.ม.  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลอง
กําหนด  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  99  ลําดับที่  251

โครงการกอสรางรางระบายน้ํากออิฐฉาบปูนรูปตัวยู  บริเวณซอยเทศบาล  18  
หมูที่  7

จํานวน 52,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
กออิฐฉาบปูนรูปตัวยู บริเวณซอยเทศบาล 18  หมูที่   7
ขนาดกวาง  0.30  เมตร  ยาว 29.00  เมตร  สูง  0.40  เมตร  
หรือลึกตามสภาพพื้นที่  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  100  ลําดับที่  258
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยูพรอมฝาปิด  ซอยเทศบาล  33  หมูที่ 
 7

จํานวน 312,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.
รูปตัวยูพรอมฝาปิด  ซอยเทศบาล  33  หมูที่  7 
ขนาดกวาง  0.60  เมตร  ยาว  48  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.20  เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.12561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  101  ลําดับที่  260

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคสล.  พรอมบอพัก  
บริเวณบานนายยม  วิชัยเนตร  หมูที่  3

จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคสล. 
พรอมบอพัก  บริเวณบานนายยม  วิชัยเนตร  หมูที่  3
ขนาดทอคสล.เสนผานศูนย์กลาง  0.40  เมตร  พรอมบอพักยาว  30.00
  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.12561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  100  ลําดับที่  259

โครงการกอสรางหองสวมสาธารณะคอนกรีตชั้นเดียวแบบสองหอง
บริเวณปาสุสาน  หมูที่  7

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางหองสวมสาธารณะ
คอนกรีตชั้นเดียวแบบสองหอง  บริเวณปาสุสาน   หมูที่  7 
ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ยาว  2.60  เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.12561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  100  ลําดับที่  255
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โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  หมูที่  4 จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการซอมแซมผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  หมูที่  4  ขนาดกวางเฉลี่ย  5.00 – 10.00  เมตร  
ยาว  200  เมตร  หนา  3.00  เซนติเมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
1,676  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.12561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  101  ลําดับที่  263

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนคสล.ลําน้ําปลอง
บริเวณขางบานนายไสว  วินันท์  หมูที่  11

จํานวน 31,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนคสล.
ลําน้ําปลอง  บริเวณขางบานนายไสว  วินันท์  หมูที่  11
บริเวณขางบานนายไสว  วินันท์  หมูที่  11  ขนาดกวางเฉลี่ย  3.00  เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.12561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  100  ลําดับที่  257

โครงการปรับปรุงทางแยกทางเชื่อมทางหลวงแผนดินเชื่อมกับซอยเทศบาล  2
หมูที่  5

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการปรับปรุงทางแยก
ทางเชื่อมทางหลวงแผนดินเชื่อมกับซอยเทศบาล  2 หมูที่  5
ปูผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  30  เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบานปลองกําหนด  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.  2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.12561 - 2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  100  ลําดับที่  253
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมอาชีพตาง ๆ ใหแกเกษตรกร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพตาง ๆ ใหแก
เกษตรกร  เชน  การฝึกอบรมใหความรู  การสาธิต  การหาอุปกรณ์
ที่ใชในการเกษตร  การหาอุปกรณ์ที่ใชในการดําเนินการ ฯลฯ
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาวัสดุสําหรับการอบรม  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
จัดงานตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  109  ลําดับที่  1 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง 
ปุ๋ย สารเคมีที่ใชในการภาคการเกษตร สารกําจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชํา
และวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสําหรับการอบรม  คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง มาตรการประหยัด
ในการเบิกคาใชจาย
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  109    ลําดับที่  3       
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริโดยจายเปนคาใชจายที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่ 19
พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
3.หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดใน
การเบิกคาใชจาย
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  144  ลําดับที่  4
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โครงการอปท.ตนแบบจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต
ดิน)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ อปท.ตนแบบ
จัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน)
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่ 19
พฤษภาคม  2541  เรื่อง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
3.หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง มาตรการประหยัด
ในการเบิกคาใชจาย
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที่ 10
สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  144  ลําดับที่  5
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,842,127 บาท

งบกลาง รวม 11,842,127 บาท
งบกลาง รวม 11,842,127 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 98,556 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ  5  ของคาจางที่เทศบาลจะตองจายเพื่อ
อุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  และผูดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็ก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9
  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วัที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875
 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น     (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137   ลําดับที่  1

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,490 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณทั้งปี  เพื่อใหความคุมครอง
แกลูกจางที่ประสบอันตราย  เจ็บปวย  ตาย หรือสูญหาย
อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 เรื่องซักซอมการตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น     (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137   ลําดับที่  9
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 977,392 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือกิจการประปาของเทศบาล 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น     (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137   ลําดับที่  6

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,223,400 บาท
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เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลตําบล
บานปลอง ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว  
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได  สําหรับผูสูงอายุ ดังนี้ 
-อายุระหวาง 60 – 69 ปี จะไดรับ 600 บาท        
จํานวน  626  คน
-อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท                  
จํานวน 190  คน
-อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท                   
จํานวน 129  คน
-อายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท                 
จํานวน  16 คน
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6 / ว 2927 ลงวัน
ที่ 25 กรกฎาคม 2562
เรื่อง  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแก
ผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอย
โอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  65  ลําดับที่  2  
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,044,800 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการทีมีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิ
จะไดรับเบี้ยความพิการ  จํานวน  235  คน  คนละ 800 บาทตอเดือน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6 / ว 2927 ลงวัน
ที่ 25 กรกฎาคม 2562
เรื่อง  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแก
ผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอย
โอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  65  ลําดับที่  3
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 174,000 บาท

เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ในพื้นที่เทศบาลตําบลบาน
ปลอง ใหแกผูปวยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ
เปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได โดยผูปวยเอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ
เดือน  ครบทั้ง 12 เดือนจํานวน   29  คน   
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6 / ว 2927 ลงวัน
ที่ 25 กรกฎาคม 2562
เรื่อง  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแก
ผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอย
โอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลบานปลอง   หนาที่  65  ลําดับที่  4

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการในกรณีเรงดวนเหตุการณ์ที่ไมสามารถ
คาดการณ์ไดลวงหนา หรือชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของราษฎร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  154  ลําดับที่  1   

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการจราจร  
เชน  คาเครื่องหมายงานจราจร  กรวยสะทอนแสง 
แผงติดสัญญาณฉุกเฉิน  หรือสีสะทอนแสง  ป้ายเตือนตางๆ 
กระจกมุมโคง และคาใชจายเกี่ยวกับการจราจรอื่นๆ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  154   ลําดับที่  2 
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โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 
เชน  จายเปนคาสนับนุนทุนการศึกษาตามระเบียบที่กําหนด 
โดยไมสูงกวาระดับปริญญาตรี แยกเปน
     - ทุนการศึกษาตอเนื่องปีที่ 6 จํานวน 2 ทุนๆละ7,000 บาท
เปนเงิน14,000บาท  (ป2ี558)
     - ทุนการศึกษาปีที่ 5 จํานวน 10 ทุนๆละ7,000 บาท
เปนเงิน 70,000บาท  (ป2ี559) 
     - ทุนการศึกษาปีที่ 4 จํานวน 10 ทุนๆละ7,000 บาท
เปนเงิน 70,000บาท  (ป2ี560) 
     - ทุนการศึกษาปีที่ 3 จํานวน 10 ทุนๆละ 7,000  บาท  
เปนเงิน  70,000  บาท  (ปี 2561)
     - ทุนการศึกษาปีที่ 2 จํานวน 10 ทุนๆละ 7,000  บาท  
เปนเงิน  70,000  บาท  (ปี 2562)
-เปนไปตามตามหนังสือ ที่  มท 0808.2/ว 1365  
ลงวันที่  30  เมษายน  2550
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  122   ลําดับที่  97

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561- 2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137  ลําดับที่  8

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ดําเนินการจัดสวัสดิการ
ชุมชนแลวไมต่ํากวา 1 ปี
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561- 2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  65  ลําดับที่  1
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เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263 
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  65  ลําดับที่  5

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 389,831 บาท

เพื่อจายเปนเงินนําสงสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1.ตามหนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 35 
ลงวันที่ 19 ก.ย. 2557     
2.ตามหนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 28
ลงวันที่ 21 ก.8. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137   ลําดับที่  3 

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 89,758 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือใหแกขาราชการบํานาญ (ชคบ.)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137   ลําดับที่  4 

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 36,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอนของเทศบาลตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบานปลอง  หนาที่  137   ลําดับที่  5 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,417,600 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,417,600 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,320,208 บาท

สูงกวาปีงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการไว้สูงกับรายได้ที่
รับจริงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 100,000 บาท

เทากับปีงบประมาที่ผานมาโดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายได้
ที่รับจริง

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 977,392 บาท

เทากับปีงบประมาณที่ผานมา  โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับ
รายได้ที่รับจริงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

เทากับปีงบประมาณที่ผานมาโดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับราย
ได้ที่รับจริงปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

ผลประโยชน์อื่น รวม 10,000 บาท

คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

เทากับปีงบประมาณที่ผานมาโดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับราย
ได้ที่รับจริง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อําเภอ เทิง  จังหวัดเชียงราย
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,417,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 75,000 บาท

งบกลาง รวม 75,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ
เทศบาล
โดยคํานวนในอัตราตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท
0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนังกานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

รายจ่ายงบกลางอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
หรือในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  หรือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อําเภอ เทิง   จังหวัดเชียงราย
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 931,920 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 931,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 435,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  1
 อัตรา จํานวน12  เดือน 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมรองรับพนักงาน
เทศบาลกรณีรับโอน (ย้าย)  โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล  ดัง
นี้
1) ผู้อํานวยการกองประปา  จํานวน  1  อัตรา
-เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2561-
2563)
-เป็นไปตามประกาศ  และโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น 
 เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4.โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  บัญชี 5
ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559

5.ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561
ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561

หน้า : 2/14



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี้  
1.ผู้อํานวยการกองประปา  ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอ
เทศบาล 
(เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ
. 2559
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหารงานบุคคล
ส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 440,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  พนักงาน
ผลิตน้ําประปา  จํานวน  2  อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป  
จํานวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2561-
2563)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง  พนักงานผลิตน้ําประปา  จํานวน  2  อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  จํานวน  1
  อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558   
และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
-เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2561-
2563)
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,338,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 36,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ  
จํานวน  35,800  บาท  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์   เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

หน้า : 5/14



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน
รายวัน  
ขุดซ่อมประปา  ค่าจ้างเหมาว่างท่อประปา  ค่าจ้างเหมากลึง
อุปกรณ์ประปา  ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล  ค่าตรวจคุณภาพน้ํา
ในการดําเนินการต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างเทศบาล  ที่
เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4122
ลงวันที่  21  พ.ย. 2557
2.ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2052
ลงวันที่  7  เม.ย. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
-รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
-รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ชุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท
-รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 497,680 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ดินสอ ปากกา แผ่นป้ายต่างๆ หนังสือพิมพ์ เทป กาว ลวดเย็บ
กระดาษ    
ตรายาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 199,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม  คลอรีน  สารกรองน้ํา  ทรายกรอง
น้ํา  
ปูนขาว  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต์  เหล็ก
ต่างๆ สังกะสี หิน ทราย 
กระเบื้อง ไม้ต่างๆ ตะปู ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์  ตลับลูกปืน  หัวเทียน  น็อต  กระจกมองข้างรถ
ยนต์ 
ฟิล์มกรองแสง สัญญานไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ,แก๊ส LPG ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แป้น
พิมพ์  เม้าท์ ตลับหมึก
แผ่นจัดเก็บข้อมูล  แผ่นซีดี  รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์  
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น  มาตรวัดน้ํา  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับการประปาเทศบาลตําบลบ้านปล้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2
/ว 1555  ลงวันที่  22  มี.ค. 2560

งบลงทุน  เป็นเงิน 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก จํานวน 1 ใบ
คุณลักษณะ  ดังนี้
1)เป็นถังแบบพลาสติก
2)ขนาดที่จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4)ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  โดยประหยัดและมีคุณภาพ  ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้า 171 ลําดับที่  3   
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปัมจ่ายสารเคมีสําหรับจ่ายคลอรีน 
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ  ดังนี้
1) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิร์ท
2)จ่ายน้ําเข้าเส้นท่อที่มีความดันไม่น้อยกว่า  10  บาร์
3)จ่ายสารคลอรีนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 105 ลิตรต่อชั่วโมง
4)สามารถปรับปริมาณการสูบจ่ายสารละลายคลอรีน
-จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  โดยประหยัดและมีคุณภาพ  ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)
หน้า  171  ลําดับที่  2   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ  ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  5  แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ  ประมาณ  26  นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า  20  นิ้ว
5) ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  1.50  ลิตร
-จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1
สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)
หน้า  171  ลําดับที่  2      
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