


 
 
 
 

  ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ 
  เรื่อง  ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ   เรื่องงบประมาณรายจ่าย 

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  ********************* 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลส าราญ  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลส าราญ  ใน
คราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอเมืองยโสธรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ตามหนังสืออ าเภอเมืองยโสธร ที่ ยส 
๐๐๒๓.๖/๓๗๑๓  ลงวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 

  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลส าราญ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตาม
แผนงานที่ก าหนด  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๒ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
      (นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ)   
                       นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงนิเดือนนายก/รองนายก 725,760

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนของผูบ้รหิาร  ไดแ้ก่

1.นายกเทศมนตรี  จ านวน  1  ราย  จ านวน  12  เดือน

2.รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2 ราย จ านวน  12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

งบบุคลากร 7,578,360

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิ้น 54,315,500 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง                                              

หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 10,563,945

เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง

นายก  ไดแ้ก่

1.นายกเทศมนตรี  จ านวน  1  ราย  จ านวน 12 เดือน

2.รองนายกเทศมนตรี  จ านวน 2 ราย จ านวน 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เทศบาลต าบลส าราญ

อ าเภอ เมืองยโสธร   จงัหวดัยโสธร

เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายก 207,360

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา

นายกเทศมนตรี  ไดแ้ก่

1.เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี        

จ านวน 1 ราย  จ านวน 12 เดือน

2.เงนิคา่ตอบแทนทีป่รกึษานายกเทศมนตรี          

จ านวน 1 ราย จ านวน 12  เดือน

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษ นายก/รองนายก

1.นายกเทศมนตรี  จ านวน  1  ราย จ านวน  12 เดือน

2.รองนายกเทศมนตรี  จ านวน 2 ราย จ านวน 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,730,040

เงนิเดือนพนกังาน 3,212,220

เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200

เพือ่จา่ยเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาลต าบล

ส าราญ  ดงัตอ่ไปน้ี

1.เงนิคา่ตอบแทนประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ  

จ านวน 1 ราย  จ านวน 12 เดือน

2.เงนิคา่ตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลต าบลส าราญ 

จ านวน 1 ราย จ านวน 12 เดือน

3.เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาลต าบลส าราญ 

จ านวน 1 ราย จ านวน 12 เดือน

4.เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาลต าบลส าราญ  

จ านวน 9 ราย  จ านวน 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานเทศบาล  เช่นเงนิ

คา่ตอบแทนรายเดือนนกับรหิารงานทอ้งถิน่ระดบักลาง  

เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว  เงนิเพิม่ตามคุณวุฒทิี ่ก.พ.

รบัรอง  เป็นตน้

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิประจ าต าแหน่ง 126,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังาน  ไดแ้ก่

-ต าแหน่งปลดัเทศบาล

-ต าแหน่งหวัหน้าส านกัปลดั

-ต าแหน่งนกัจดัการงานท ั่วไป

-ต าแหน่งนกัทรพัยากรบุคคล

-ต าแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน

-ต าแหน่งนิตกิร

-ต าแหน่งนกัพฒันาชุมชน

-ต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

และต าแหน่งอืน่ๆทีป่รากฏตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี

(พ.ศ. 2561-2563)  จ านวน 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 108,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลที่

ควรไดร้บัตามระเบียบก าหนด   ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ไดแ้ก่

-ต าแหน่งผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ

-ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต์

-ต าแหน่งผูช้่วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน

-ต าแหน่งผูช้่วยเจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์

-ต าแหน่งคนงานท ั่วไป

-ต าแหน่งนกัการภารโรง

-ต าแหน่งยาม

และต าแหน่งอืน่ๆทีป่รากฎตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี

(พ.ศ. 2561-2563) จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 118,860

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,164,960

ค่าตอบแทน 389,745

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
233,745

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง  ไดแ้ก่

-ต าแหน่งผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ

-ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต์

-ต าแหน่งผูช้่วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน

-ต าแหน่งผูช้่วยเจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์

-ต าแหน่งคนงานท ั่วไป

-ต าแหน่งนกัการภารโรง

-ต าแหน่งยาม

และต าแหน่งอืน่ๆทีป่รากฎตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

(พ.ศ.2561-2563)  จ านวน 12 เดือน ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

งบด าเนินงาน 2,768,985

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ให้แกพ่นกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง  ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  เช่นคา่ใช้จา่ย

ให้แก ่อปพร. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  

คา่ตอบแทนกู้ชีพ  เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี

พเิศษ(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่

ฯลฯ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดประโยชน์

ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั

ประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ให้เป็นรายจา่ยอืน่ของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.  2557  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

ค่าเช่าบ้าน 126,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรให้กบัพนกังาน

เทศบาลและผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบ   ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ค่าใช้สอย 1,753,240

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้น คา่เช่าซ้ือหรือช าระเงนิกู ้ เพือ่ที่

อยู่อาศยัให้แกพ่นกังานเทศบาลและผูม้ีสทิธติามระเบียบ  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 20,000

เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใช้จา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร  เช่นคา่ใช้จา่ยในการ

ตดิต ัง้โทรศพัท์  คา่ยกเวน้คา่ตูส้าขา  คา่เครือ่งโทรศพัท์

พว่งภายใน  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา  

คา่เย็บหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่เช่าทรพัย์สนิ 

คา่ธรรมเนียม  คา่บรกิารรบัใช ้ คา่ถา่ยเอกสาร คา่เบีย้

ประกนัภยั คา่ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนความเสียหาย  

คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธีิการ 50,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่บรกิาร

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่บรกิาร 343,240

เพือ่จา่ยเป็น

1.คา่รบัรอง  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  

คา่ของขวญั  คา่พมิพ์เอกสาร  คา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วเนือ่งใน

การเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารดว้ยและคา่ใช้จา่ยอืน่ที่

จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการรบัรอง  การตอ้นรบับุคคล  

กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่านิเทศงาน  ตรวจงานหรือ

เยีย่มชมหรือทศันศกึษาดูงาน  และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง

ซึง่รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล

2.คา่เล้ียงรบัรอง  เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองการประชุม

สภาเทศบาลต าบลส าราญ  หรือคณะกรรมการ

อนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย  หรือตาม

ระเบียบหรือหนงัสือส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือ

การประชุมระหวา่ง อปท. กบั อปท.  หรือองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน หมายถงึคา่อาหาร

เครือ่งดืม่ตา่งๆในการเล้ียงรบัรองและคา่บรกิารอืน่ๆใน

การเล้ียงรบัรองในการประชุม  ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 300,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ลงทะเบียน  คา่เบีย้เล้ียง  คา่พาหนะ  คา่ที่

พกัและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการหรือไป

อบรมสมัมนาของ  คณะผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาเทศบาล  

พนกังานเทศบาล  พนกังานจา้ง  อปพร. ฯลฯ ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจดัท าวารสารส าราญสมัพนัธ์ 60,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัท า

วารสารส าราญสมัพนัธ์   เช่น คา่รูปเลม่วารสาร  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบรหิารภาครฐั  พ.ศ. 2560

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่ 139   ล าดบัที ่ 1  

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต ัง้ของ ทต.ส าราญ 500,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการคา่ใช้จา่ย

ในการเลือกต ัง้  เช่น คา่วสัดุอุปกรณ์  คา่ตอบแทน

คณะกรรมการเลือกต ัง้  คา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  

ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเลือกต ัง้วา่ดว้ยการ

เลือกต ัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรือผูบ้รหิารทอ้งถิน่  พ.ศ.  

2546 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่6)  พ.ศ. 2550  

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่

1  พ.ศ.  2560  หน้าที ่33 ล าดบัที ่1 ปรากฎในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารการจดัการองค์ความรูข้อง

การท างานอย่างมีประสทิธภิาพ

40,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

เชงิปฎบิตักิารการจดัการองค์ความรูข้องการท างานอยา่ง

มีประสทิธภิาพ  เช่น  คา่วทิยากร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่

ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่ 143   ล าดบัที ่ 10  

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลส าราญ

20,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัท างบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีของเทศบาลต าบลส าราญ  เช่นคา่วทิยากร  คา่

ถา่ยเอกสาร  คา่ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)   เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้

ที ่ 2  พ.ศ.  2561หน้าที ่ 24   ล าดบัที ่ 7  ปรากฎใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

โครงการอบรมความรูเ้กี่ยวกบัการด าเนินการทางวนิยัแก่

บุคลากรใน อปท.

20,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรม

ความรูเ้กีย่วกบัการด าเนินการทางวนิยัแกบุ่คลากรใน 

อปท.  เช่น  คา่อาหารกลางวนั  คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่  คา่ป้ายโครงการ  คา่ถา่ยเอกสาร  ฯลฯ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย

ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่ 141   ล าดบัที ่ 4  

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารงานของเทศบาลต าบลส าราญ

300,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

และศกึษาดูงานเพือ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน

ของเทศบาลต าบลส าราญ  เช่น  คา่วทิยากร  คา่ถา่ย

เอกสาร  คา่ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่

2  พ.ศ.  2561 หน้าที ่ 24   ล าดบัที ่ 2  ปรากฎใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิตา่งๆ  

เพือ่ให้สามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ เช่น

เครือ่งปรบัอากาศ ตู ้โตะ๊ เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

เครือ่งโทรศพัท์ เครือ่งโทรสาร  รถยนต์สว่นกลาง 

รถยนต์บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 รถยนต์ดบัเพลงิ

แบบเอนกประสงค์  รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ  ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

โครงการอบรมความรูด้้านข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูล

ข่าวสาร  2540

20,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรม

ความรูด้า้นขอ้มูลขา่วสาร  ตาม พรบ.ขอ้มูลขา่วสาร  โดย

มีคา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย  คา่วทิยากร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่

ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่ 142   ล าดบัที ่ 5  

ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังานตา่งๆทีต่อ้งใช้ในส านกังาน  

เช่น  กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา  ยางลบ น ้ายาลบ

ค าผดิ กาว  สมุด ซองใสเ่อกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึ

ปรนิท์  ธงประจ าศูนย์  อปพร.ฯลฯ  รวมถงึคา่ใช้จา่ยที่

ตอ้งช าระพรอ้มกนั  เช่นคา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้  เป็น

ตน้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000

ค่าวสัดุ 626,000

วสัดุส านกังาน 226,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวัในส านกังาน  เช่น

ผงซกัฟอก  น ้ายาดบักลิน่ ช้อน สอ้ม  ถว้ยชาม  แกว้น ้า 

จานรอง  ไมก้วาด  แปรง  และอืน่ๆ  ฯลฯรวมถงึ

คา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั  เช่นคา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่

ตดิต ัง้  เป็นตน้  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  

งานบรหิารท ั่วไป

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น สายไฟฟ้า  ปล ัก๊

ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ เทปพนัสายไฟ ไมโครโฟน ขา

ต ัง้ไมโครโฟน  ดอกล าโพง ฯลฯรวมถงึคา่ใช้จา่ยทีต่อ้ง

ช าระพรอ้มกนั  เช่นคา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้  

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

วสัดุงานบ้านงานครวั 30,000



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

วสัดุก่อสรา้ง 20,000

เพือ่จา่ยเป็น

คา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่  เช่นแบตเตอรี ่ เพลา  

กระจกมองขา้ง  รถยนต์  หมอ้น ้า  เบาะรถยนต์  ฯลฯ  

รวมถงึคา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั  เช่นคา่ขนสง่ คา่

ภาษี คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้   ส าหรบัรถยนต์สว่นกลาง  

รถยนต์บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 1669  รถยนต์ดบัเพลงิ

แบบเอนกประสงค์  รถจกัรยานยนต์และอืน่ๆ  ฯลฯ   

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น 200,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกอ่สรา้งตา่งๆ  เช่นไมต้า่งๆ  คอ้น 

คีม ชะแลง จอบ ส ีปูนซีเมนต์   ทราย ทอ่น ้าและอุปกรณ์

ประปา  ฯลฯ  รวมถงึคา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั  เช่น

คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้  ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  

ซีดีรอมไดร์ฟ แผน่กรองแสง  จาน/แผน่บนัทกึขอ้มูล  

เมนบอร์ด  เมาส์  แป้นพมิพ์  อุปกรณ์ทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

เครือ่งคอมพวิเตอร์  ฯลฯ  รวมถงึคา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระ

พรอ้มกนั  เช่นคา่ขนสง่ คา่ภาษี   เป็นตน้      ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

เพือ่จา่ยเป็น

คา่วสัดุน ้ามนัเบนซนิ   น ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเครือ่ง  ฯลฯ 

ส าหรบัรถยนต์สว่นกลาง  รถยนต์บรกิารการแพทย์

ฉุกเฉิน 1669  รถยนต์ดบัเพลงิแบบเอนกประสงค์  

รถจกัรยานยนต์และอืน่ๆ  รวมถงึคา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระ

พรอ้มกนั  เช่นคา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้    

ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิาร

ท ั่วไป

วสัดุคอมพวิเตอร์ 70,000



รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

งบลงทุน 176,600

ชุดโตะ๊ท างานไม้ 14,800

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดโตะ๊ท างานไม ้  จ านวน 1  ชุด 

ต ัง้จา่ยนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์โดยมี

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  ดงัน้ี

ความกวา้งxความยาวxความสูง  

ขนาดไมน้่อยกวา่  180x150x75  เซนตเิมตร 

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / 

ว1134  ลงวนัที ่ 9  มถิุนายน  2559

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ.  

2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 2  พ.ศ. 

2561  หน้าที ่ 31  ล าดบัที ่ 7   ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ 176,600

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั

ตูท้ าน ้าเย็นแบบถงัคว ่า 11,200

โทรศพัท์เคลื่อนที่ 45,000

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโทรศพัท์เคลือ่นที ่  จ านวน 1  

เครือ่ง โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน   ดงัน้ี

 1) หน้าจอขนาดไมน้่อยกวา่ 5.8 นิว้

 2) ตวัเครือ่งสามารถกนัฝุ่ นกนัน ้าได้

 3) กลอ้งดา้นหน้าสามารถถา่ยภาพได้

 4) กลอ้งหลงัสามารถถา่ยภาพ  ความละเอียดไมน้่อย

กวา่ 12 ลา้นพกิเซล

 -เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2 / ว1134  ลงวนัที ่ 9  มถิุนายน  2559

ต ัง้จา่ยนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ.  

2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 2  พ.ศ. 

2561  หน้าที ่ 31  ล าดบัที ่ 2    ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูท้ าน ้าเย็นแบบถงัคว ่า  จ านวน 2  

ชุด ๆละ  5,600  บาท  ต ัง้จา่ยนอกบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ ์

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / 

ว1134  ลงวนัที ่ 9  มถิุนายน  2559

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ.  

2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 2  พ.ศ. 

2561  หน้าที ่ 31  ล าดบัที ่ 6   ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป



จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 5,600

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือจอภาพแบบ  LED  หรือดีกวา่  

(ขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิว้)  จ านวน 2 จอ โดยมี

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน   ดงัน้ี

 1) มีขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิว้

 2) รองรบัความละเอียดการแสดงผลไมน้่อยกวา่ 

1,366x768 PiXel

 3) ม ีRefresh Rate ไมน้่อยกวา่ 60 Hz

 4) ม ี Contrast Ratio  ไมน้่อยกวา่  600 : 1

ต ัง้จา่ยตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  ณ  วนัที ่

23 พฤษภาคม  2561  

-เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่

มท 0808.2/ ว1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ.  

2561-2564) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่ 2  พ.ศ. 

2561  หน้าที ่ 31  ล าดบัที ่ 4    ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรบัปรุง

ครุภณัฑ ์ เช่น เครือ่งปรบัอากาศ ตู ้โตะ๊ เครือ่ง

คอมพวิเตอร์  เครือ่งพมิพ์  รถยนต์สว่นกลาง รถยนต์

บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 รถยนต์ดบัเพลงิแบบ

เอนกประสงค์  รถจกัรยานยนต์ เตน้ท์  ฯลฯ รวมถงึ

คา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั  เช่น คา่ขนสง่  คา่ภาษี  

คา่ตดิต ัง้  เป็นตน้  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  

งานบรหิารท ั่วไป

งบรายจ่ายอื่น 25,000

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000

รายจ่ายอื่น 25,000

เพือ่จา่ยเป็น

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจิยั  ประเมนิผล  หรือพฒันา

ระบบตา่งๆ  ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหา  หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์

ทีด่นิและหรือสิง่กอ่สรา้ง   ต ัง้ไว ้ 25,000  บาท  เพือ่จา่ย

เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจา้งองค์กรหรือสถาบนัที่

เป็นกลางเพือ่เป็นผูส้ ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  

ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิาร

ท ั่วไป

รายจ่ายอื่น 25,000

รายจ่ายอื่น



รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์บรกิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,000

งบเงนิอุดหนุน 15,000

เงนิอุดหนุน 15,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 627,000

งบด าเนินงาน 627,000

-เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุน  อบต.นาสะไมย์ ตามโครงการ

ศูนย์บรกิารรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่   ต ัง้ไว ้ 15,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็น

เงนิอุดหนุนให้แก ่ อบต.นาสะไมย์ ตามโครงการ

ศูนย์บรกิารรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 2  พ.ศ. 2561  หน้า  

30  ล าดบัที ่ 1   ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป 

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 25,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนั

และลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ เช่น   คา่

ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการจดังาน  การจดัการแขง่ขนักีฬา และการ

สง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม

แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.  2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่  129  ล าดบัที ่  1   

ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งาน

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

ค่าใช้สอย 495,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

โครงการระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 450,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการระบบ

บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน  1669   เช่น  คา่จา้งเหมา

บรกิารผูป้ฏบิตักิารฉุกเฉินเบือ้งตน้  คา่เวชภณัฑย์าและ

วสัดุสิน้เปลืองอืน่ๆ  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอน

การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ.  2542 , หนงัสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 

0313.4/ว1452  ลงวนัที ่ 27  พฤษภาคม  2541 เรือ่ง

การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครอง ,

หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 

0891.3/658  ลงวนัที ่25 มกราคม 2553  เรือ่งตอบขอ้

หารือการด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดบั

ทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่, พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่  129  ล าดบัที ่  2   

ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งาน

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศ กาล

สงกรานต์

20,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกนั

และลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น คา่

ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการจดังาน  การจดัการแขง่ขนักีฬา และการ

สง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม

แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.  2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่  129  ล าดบัที ่  4   

ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งาน

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

เพือ่จา่ยเป็น

คา่วสัดุเครือ่งแตง่กาย  เช่น  เครือ่งแตง่กายชุดฝึก  อป

พร.หรือชุดปฏบิตักิาร อปพร.  เครือ่งแตง่กายชุด

ปฏบิตังิานของบุคลากรหรือเครือ่งแบบตามมาตรฐาน

การแพทย์ฉุกเฉิน  วสัดุอืน่ทีต่อ้งใช้ในการปฏบิตังิาน 

ฯลฯ  รวมถงึคา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั  เช่นคา่

ขนสง่ คา่ภาษี   เป็นตน้      ปรากฏในแผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั

อคัคีภยั

ค่าวสัดุ 132,000

วสัดุเครื่องแต่งกาย 112,000



จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

วสัดุเครื่องดบัเพลงิ 20,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าทีด่า้นการสง่เสรมิและพฒันา

คุณภาพชีวติ  เช่น   เงนิหรือสิง่ของช่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าที ่ ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย

เพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2560

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 

2  พ.ศ.  2561   หน้าที ่  19  ล าดบัที ่  1   ปรากฎใน

แผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพชีวติด้านอาชีพ ส าหรบัผู้

พกิาร ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร ้ ผูด้้อยโอกาส    และสตรี

40,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถงัดบัเพลงิ  ลูกบอลดบัเพลงิ  ฯลฯ  รวมถงึ

คา่ใช้จา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั  เช่นคา่ขนสง่  คา่ภาษี  คา่

ตดิต ัง้  เป็นตน้  ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีด่้านการ

ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ

20,000

งบด าเนินงาน 400,000

ค่าใช้สอย 400,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 400,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

พฒันาศกัยภาพชีวติดา้นอาชีพ  ส าหรบัผูพ้กิาร  

ผูสู้งอาย ุ ผูย้ากไร ้ผูด้อ้ยโอกาส และสตรี   เช่น  คา่

วทิยากร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 

1  พ.ศ.  2560   หน้าที ่  25  ล าดบัที ่  4   ปรากฎใน

แผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์



จ านวน

จ านวน

จ านวน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ กลุ่มสตรี ผูน้ าชุมชน

และศกึษาดูงาน  เช่น  คา่วทิยากร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่

ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการจดังาน  การจดัการแขง่ขนักีฬาเขา้รว่ม

แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.  

2559  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 

2  พ.ศ.  2561   หน้าที ่  20 ล าดบัที ่ 7 ปรากฎใน

แผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุด้านสุขภาพ 50,000

โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ กลุ่มสตรี

 ผูน้ าชุมชนและศกึษาดูงาน

200,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพฒันา

คุณภาพชีวติผูสู้งอายุดา้นสุขภาพ  เช่น  คา่วทิยากร  คา่

ถา่ยเอกสาร  คา่ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 

2  พ.ศ.  2561   หน้าที ่  20  ล าดบัที ่  6   ปรากฎใน

แผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ 70,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการโรงเรียน

ผูสู้งอาย ุ   เช่น  คา่วทิยากร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่ป้าย  คา่

วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่  112  ล าดบัที ่  8   

ปรากฎในแผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานสวสัดกิารสงัคม

และสงัคมสงเคราะห์



จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวนโครงการจดัเวทีประชุมประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันา

ท้องถิ่นสี่ปี

20,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัเวที

ประชุมประชาคมเพือ่จดัท า การทบทวน  การเพิม่เตมิ  

เปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   ฯลฯ  เช่น คา่ถา่ย

เอกสาร  คา่ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่ 127   ล าดบัที ่ 1  

ปรากฎในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  งาน

สง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน

งบด าเนินงาน 80,000

ค่าใช้สอย 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเสรมิสรา้ง

คุณคา่ภูมปิญัญาผูสู้งอาย ุ เช่น  คา่วทิยากร  คา่ถา่ย

เอกสาร  คา่ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 

1  พ.ศ.  2560   หน้าที ่  25  ล าดบัที ่  2   ปรากฎใน

แผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

โครงการเสรมิสรา้งคุณค่าภูมปิญัญาผูสู้งวยั 20,000



จ านวน

จ านวน

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

ให้ความรูท้างดา้นกฏหมายปกครอง  คดีปกครองและวธีิ

ปฏบิตัริาชการทางปกครอง  เช่น  คา่วทิยากร  คา่ถา่ย

เอกสาร  คา่ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ ที ่

2  พ.ศ. 2561  หน้าที ่ 26   ล าดบัที ่ 3    ปรากฎใน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 

โครงการฝึกอบรมเสรมิสรา้งความเข้าใจ      ระบอบ

ประชาธปิไตยของเยาวชน

40,000

 -เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม

เสรมิสรา้งความเขา้ใจระบอบประชาธปิไตยของเยาวชน  

เช่นคา่ป้าย  คา่วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ                            -

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย

ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557 

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่ 2  พ.ศ.  2561  หน้า 

26  ล าดบัที ่ 4 ปรากฎในแผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน  งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็ง

ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมให้ความรูท้างด้าน         กฏหมาย

ปกครอง  คดีปกครองและ                  วธีิปฏบิตัริาชการ

ทางปกครอง

20,000



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

                                                             

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิ้น 54,315,500 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง                                              

หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เทศบาลต าบลส าราญ

อ าเภอ เมืองยโสธร   จงัหวดัยโสธร



บาท
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บาท

บาท
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บาท

บาท

บาท

บาท
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บาท

บาท

บาท

บาท



บาท
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บาท



บาท

บาท

บาท



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



บาท

บาท

บาท

บาท



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน



บาท

บาท

บาท

บาท



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

แผนงานสงัคมสงเคราะห์



บาท

บาท

บาท



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน



บาท

บาท


