






















































                

             

 

 
 
 
  

    

       

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลสำราญ 
อำเภอ เมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร 

      
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,590,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 10,417,330 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,339,280 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 725,760 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร  ได้แก่ 
1.นายกเทศมนตรี  จำนวน 1 ราย  จำนวน 12 เดือน 
2.รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย จำนวน 12 เดือน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัด) 

      

   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง  นายก/รองนายก  ได้แก่ 
1.นายกเทศมนตรี  จำนวน 1 ราย  จำนวน 12 เดือน 
2.รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย จำนวน 12 เดือน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัด) 

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ได้แก่ 
1.นายกเทศมนตรี  จำนวน 1 ราย  จำนวน 12 เดือน 
2.รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย จำนวน 12 เดือน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัด) 

      

      
   

             
   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน 207,360 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลสำราญ  ได้แก่ 
1. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จำนวน 1 ราย จำนวน   
  12 เดือน 
2. เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน  1 ราย  จำนวน   
    12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(สำนักปลัด) 
 
 
 
 
 

      



 
  

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
สำราญ  ดังต่อไปนี้ 
1.เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตำบล
สำราญ  จำนวน 1 ราย  จำนวน 12 เดือน 
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตำบล
สำราญ  จำนวน 1 ราย จำนวน 12 เดือน 
3.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาลตำบล
สำราญ  จำนวน  1 ราย จำนวน 12 เดือน 
4.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
สำราญ  จำนวน 9 ราย จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัด) 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,490,960 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,587,760 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  ได้แก่ 
-ตำแหน่งปลัดเทศบาล 
-ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด 
-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
-ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-ตำแหน่งนิติกร 
-ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 3ปี  (พ.ศ.2564 -
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัด) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานเทศบาล  เช่นเงินค่าตอบแทน
รายเดือนนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง  เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง  เป็นต้น ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัด) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบกำหนดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
(สำนักปลัด) 
 
 
 
 
 

      



 
 
  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,537,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
-ตำแหน่งนักการภารโรง 
-ตำแหน่งยาม 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 3ปี(พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป(สำนักปลัด) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
-ตำแหน่งนักการภารโรง 
-ตำแหน่งยาม 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 3ปี(พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป(สำนักปลัด) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,887,050 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 365,850 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 97,850 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)  สำหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 
 

      



 
 
  

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 228,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อหรือชำระเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย
ให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบ  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,011,200 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 261,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่นค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าติดตั้งประปา  
ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่า
ตู้สาขา ค่าโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครื่องโทรศัพท์ภายใน  ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่ารับรองเพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ
ด้วยและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับ
บุคคล  กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล 
-ค่าเลี้ยงรับรอง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลสำราญหรือคณะกรรมการ  อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฏหมาย  หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท.หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หมายถึง
ค่าอาหารเครื่องดื่มต่างๆในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆในการ
เลี้ยงรับรองในการประชุม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 
 
 
 
 

      



 
  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อปพร.
ฯลฯ    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป(สำนัก
ปลัด) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ทต.สำราญ จำนวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ทต.สำราญ  ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  (กรณีครบวาระ ยุบสภา  กรณี
แทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่)  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เช่นค่า
วัสดุ อุปกรณ ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตั้ง  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2563  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 

      

    ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พาน
พุ่ม ฯลฯ  สำหรับงานรัฐพิธี พิธีการวันสำคัญต่างๆ   
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 

      

    โครงการจัดทำวารสารสำราญสัมพันธ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำวารสารสำราญ
สัมพันธ์  เช่นค่ารูปเล่มวารสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารภาครัฐ  พ.ศ.2560 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 
 
 
 

      



  
    โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับ
ที ่8  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สำนัก
ปลัด) 

      

    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตำบลสำราญ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหารและ
บุคลากรเทศบาลตำบลสำราญ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลำดับ
ที ่12  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สำนัก
ปลัด) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ  ที่ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว สมุด ซองใส่
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์  น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงาน  เครื่องเย็บกระดาษ กระดานดำรวมถึงกระดานไวน์บอร์ด 
กุญแจ มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน  พรม(ต่อผืน) เครื่องคำนวณเลข  พระ
บรมรูปจำลอง  แผงก้ันห้อง กระเป๋า ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (สำนักปลัด) 
 
 
 
  

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ 
สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า   ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  ดอกลำโพง  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  (สำนักปลัด) 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในสำนักงาน เช่น  แปรง  ไม้กวาด
ผงซักฟอก  น้ำยาดับกลิ่น ช้อน  ส้อม  ถ้วยชาม  แก้วน้ำ  จาน
รอง  กระติกน้ำร้อน  กระติกน้ำแข็ง   ไมโครเวฟ  ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็น
ต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (สำนัก
ปลัด) 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ  กบไสไม้  เหล็กเส้น 
เครื่องวัดขนาดเล็ก(เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง)   ท่อน้ำบาดาล โถส้วม    
อ่างล้างมือ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  ท่อน้ำ
และอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (สำนักปลัด) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ตลับลูกปืน  น้ำมัน
เบรก   แบตเตอรี่  เพลา  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ำรถยนต์  กัน
ชนรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  แม่แรง  เบาะรถยนต์  กุญแจปากตาย  
คีมล็อค  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็น
ต้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669  รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์  รถจักรยานยนต์
และอ่ืนๆ ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  (สำนักปลัด) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 230,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  วัสดุน้ำมันเบนซิน  
น้ำมันดีเซล  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันจารบี   ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น    สำหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  1669    รถยนต์
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์  รถจักรยานยนต์และอ่ืนๆ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (สำนักปลัด) 
 
 
 
 
 
  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก       



ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เช่น (RAM)  
เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สำนักปลัด) 

  งบลงทุน รวม 150,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 150,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (สำนักปลัด) 

      

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน       
    รายจ่ายอ่ืน จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพ่ือเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลตำบล
สำราญ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  (สำนักปลัด) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 16,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.ทุ่งนางโอก  ตามโครงการสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559แก้ไขถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 
หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป(สำนักปลัด) 
 
 
 
 
  

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 4,302,410 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,785,680 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,785,680 บาท 



   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,483,380 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  ได้แก่ 
-ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง 
-ตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ 
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 3ปี  (พ.ศ.2564 -
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 16,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานเทศบาล  เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง  เป็นต้น  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบฯกำหนดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง(กองคลัง) 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 268,980 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ได้แก่ 
-ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 3ปี(พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 914,520 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 3ปี  (พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

      



-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 3ปี(พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง(กองคลัง) 

  งบดำเนินงาน รวม 1,471,730 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 329,730 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 91,730 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลนำจับผู้กระทำผิด พรบ.จราจรทาง
บก  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง (กองคลัง) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 174,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อหรือชำระเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย
ให้แก่พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิตามระเบียบ  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 54,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่นค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 

      



โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าติดตั้งประปา  
ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่า
ตู้สาขา ค่าโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครื่องโทรศัพท์ภายใน  ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น ค่าจ้างสำรวจภาคสนาม  ค่าจ้าง  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่130ลำดับที่3
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 92,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ  ที่ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว สมุด ซองใส่
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์  น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงาน  เครื่องเย็บกระดาษ กระดานดำรวมถึงกระดานไวน์บอร์ด 
กุญแจ มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน  พรม(ต่อผืน) เครื่องคำนวณเลข  พระ

      



บรมรูปจำลอง  แผงก้ันห้อง กระเป๋า ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น    ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในสำนักงาน เช่น  แปรง  ไม้กวาด
ผงซักฟอก  น้ำยาดับกลิ่น ช้อน  ส้อม  ถ้วยชาม  แก้วน้ำ  จาน
รอง  กระติกน้ำร้อน  กระติกน้ำแข็ง   ไมโครเวฟ  ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางนอก  ยาง
ใน ฯลฯ   รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง  ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กอง
คลัง) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป  เช่น  
(RAM) เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้นปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 780,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 650,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตำบลสำราญ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าบริการ  ค่าภาษี  ฯลฯ  เป็นต้น  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา  ค่าน้ำบาดาลของสำนักงานและสถานที่อยู่
ในความดูแลของเทศบาลตำบลสำราญ  ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง ฯลฯ  เป็นต้น  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  เช่น  ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กัน  เช่นค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบำรุงรักษา
สาย ค่าภาษ ี ฯลฯ    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 20,000 บ 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัต ิ ค่า
ดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง(กองคลัง) 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น โทรภาพ(โทรสาร) 
ค่าเทเล็กซ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่นค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กัน  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 

      

  งบลงทุน รวม 40,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น   ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
 
 
 
  

      

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 5,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 5,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน       
    รายจ่ายอ่ืน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน  ให้แก่ผู้ชำระภาษีไว้เกินจำนวนหรือ
รับชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้อง  ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง (กองคลัง) 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 



 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 905,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 655,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 55,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         
(อปพร.)  ที่มีคำสั่งปฏิบัติงาน  ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปของ อปพร.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(สำนักปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 538,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 438,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ทต.สำราญ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (สำนัก
ปลัด) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่นค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่119  ลำดับ
ที ่1  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด) 
 
 
 
 
 
  

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่นค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 119  ลำดับ
ที ่4  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด) 

      



    โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
เทศบาลตำบลสำราญ 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสำราญ  เช่นค่า
ป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4   หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น แอลกอฮอล์  
ออกซิเจน  น้ำยาต่างๆ  เวชภัณฑ์  สำลีและผ้าพันแผล ถุงมือ เปลหาม
คนไข้  วัสดุอื่นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกัน  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี เป็นต้น  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (สำนักปลัด) 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่นเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.
หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.   เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากร
หรือเครื่องแบบตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน  วัสดุอื่นที่ต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน   เช่น  ถุงมือยาง  ผ้าปิดจมูก  รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้
เข่า(รองเท้าบู๊ท)  เสื้อกันฝน  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กัน  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี เป็นต้น  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560   ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (สำนักปลัด) 
 
 
 
 
  

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง    ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  (สำนักปลัด) 

      

  งบลงทุน รวม 250,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 250,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์(รถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669) จำนวน 250,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669  จำนวน  1 คัน  หมายเลขทะเบียน
กง 6971  ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง  
ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4  หน้าที่  39  ลำดับที่ 1  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด) 

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,232,025 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,722,360 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,722,360 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 724,320 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 
-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฎตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ)  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกำหนด  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ)  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 890,040 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ)  
 
 
 
  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 66,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ได้แก่ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ)  

      

  งบดำเนินงาน รวม 469,665 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 159,665 บาท 



   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 87,665 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจำปี)  สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูและพนักงานจ้าง
ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อหรือชำระเงินกู้  เพ่ือที่อยู่
อาศัย  ให้พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กอง
การศึกษาฯ) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 12,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
 ให้กับพนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กอง
การศึกษาฯ) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่นค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 
      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้       



ตามปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ  ที่ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว สมุด ซองใส่
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์  น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงาน  เครื่องเย็บกระดาษ กระดานดำรวมถึงกระดานไวน์บอร์ด 
กุญแจ มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน  พรม(ต่อผืน) เครื่องคำนวณเลข  พระ
บรมรูปจำลอง  แผงก้ันห้อง กระเป๋า ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป  เช่น  
(RAM) เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  6  แห่ง  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษ ี 
 เป็นต้น  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา  น้ำบาดาลที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 6 แห่ง ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 

      

  งบลงทุน รวม 40,000 บาท 



   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น   ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กอง
การศึกษาฯ) 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,996,460 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,086,640 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,086,640 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,280,240 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  ได้แก่ 
-ตำแหน่งคร ู และตำแหน่งอื่นๆที่ปรากฏ  ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏใน
แผนการการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(กอง
การศึกษาฯ) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 806,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
-ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏ  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนการการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,589,820 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 749,500 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  เช่นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 102 ลำดับ
ที ่1  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

      



ประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 699,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 6 แห่ง คน
ละ 20 บาท  จำนวน 245 วัน  เป็นเงิน  460,600  บาท 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
-ค่ารายหัว เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนคน
ละ 1,700 บาท  เป็นเงิน 159,800 บาท 
-ค่าหนังสือเรียน  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 6 แห่ง จำนวน 200 บาท  เป็นเงิน 14,000 บาท 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 6 แห่ง  จำนวน  200 บาท  เป็นเงิน  14,000 บาท 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 6 แห่ง จำนวน 300 บาท  เป็นเงิน  21,000 บาท 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จำนวน 6 แห่ง  จำนวน 430 บาท  เป็นเงิน  30,100 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 840,320 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 840,320 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา , ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ดังรายการต่อไปนี้ 
1.โรงเรียนเมืองยโสธร คนละ 8.00 บาท  จำนวน 260 วัน เป็น
เงิน  272,480 บาท 
2.โรงเรียนบ้านสำราญ  คนละ  8.00  บาท  จำนวน  260 วัน  เป็น
เงิน  149,760 บาท 
3.โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง  คน
ละ 8.00 บาท จำนวน 260 วัน  เป็นเงิน  222,560 บาท  
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง คน
ละ  8.00 บาท  จำนวน 260 วัน  เป็นเงิน  195,520  บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท0816.2/ว

      



4110 ลว.14 กรกฎาคม  2563  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษาฯ) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,320,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,320,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,320,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็น 
1.เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสำราญ  ตามโครงการอาหารกลางวัน  ต้ัง
ไว้  288,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสำราญ  คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 
2.เงินอุดหนุนโรงเรียนเมืองยโสธร  ตามโครงการอาหารกลางวัน  ต้ัง
ไว้  524,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองยโสธร   คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 
3.เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  ตั้งไว้  428,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง  คน
ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 
4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง ตามโครงการแข่งขัน
กีฬา กรีฑานักเรียน  ระดับประถมศึกษา  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวางตามโครงการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรม  ตั้งไว้  20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
 
 
 
 
 
 
6.อุดหนุนโรงเรียนเมืองยโสธร ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา  ตั้งไว้  10,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนเมืองยโสธร 
7.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำราญ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา  ตั้งไว้  10,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านสำราญ 
8.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง ตามโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา  ตั้งไว้  10,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 แก้ไขถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/ ว 4110  ลว.
14  กรกฏาคม 2563  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษาฯ) 

      



 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 5,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ทต.สำราญ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน  ทต.สำราญ   เชน่ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 25 ลำดับที่ 5  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,992,135 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,503,725 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,503,725 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 704,325 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
-ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏ  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)  รวม  12 เดือน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ)  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานเทศบาล  เช่น เงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  เป็นต้น   ปรากฏใน

      



แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กอง
สาธารณสุขฯ)  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบฯกำหนด  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ)  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,601,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
-ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏ  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)  รวม  12 เดือน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ)  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 132,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
-ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏ  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)  รวม  12 เดือน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ)  
 
 
 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,317,110 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 239,495 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 164,495 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  ค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯลฯ   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 



      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ หรือชำระเงินกู้เพ่ือที่อยู่
อาศัย  ให้แก่พนักงานเทศบาล  
 ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
 ให้กับพนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 2,372,615 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,272,615 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าเย็บ
หนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าบริการรับ
ใช้  ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาบริการ
เก็บและขนขยะมูลฝอย  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
 
 
 
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 705,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ  ที่ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น       



กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว สมุด ซองใส่
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เครื่องเย็บกระดาษ กระดานดำ
รวมถึงกระดานไวน์บอร์ด กุญแจ มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน)  พรม(ต่อ
ผืน) เครื่องคำนวณเลข  พระบรมรูปจำลอง  แผงก้ันห้อง กระเป๋า ฯลฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง 
เป็นต้นปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ 
สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า   ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  ดอกลำโพง  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สำหรับใช้ในตลาดสดบ้าน
บาก (เทศบาลตำบลสำราญ) เช่น ไม้กวาด  น้ำยาล้างห้องน้ำและ
อ่ืนๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ  กบไสไม้  เหล็กเส้น 
เครื่องวัดขนาดเล็ก(เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง)   ท่อน้ำบาดาล โถส้วม    
อ่างล้างมือ ค้อน คีม  ชะแลง  จอบ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปาฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ตลับลูกปืน  น้ำมัน
เบรก   แบตเตอรี่  เพลา  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ำรถยนต์  กัน
ชนรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  แม่แรง  เบาะรถยนต์  กุญแจปากตาย  
คีมล็อค  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็น

      



ต้น สำหรับรถบรรทุกขยะ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 420,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเบนซิน  น้ำมันดีเซล  น้ำมันจารบี
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น สำหรับรถบรรทุกขยะ  เครื่องพ่นยุง
และอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์  
 สำหรับใช้ในการป้องกันและกำจัดพาหะนำโรคติดต่อมาสู่คน  ค่า
วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่นค่าวัคซีน  ค่าอุปกรณ์  ค่ายากำจัดหนู  ค่าเวชภัณฑ์  เครื่องมือ
แพทย ์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค  ทรายอะเบท  น้ำยาครอรีน(ล้างตลาดสดและ
โรงฆ่าสัตว์)  น้ำยาอีเอ็ม  ชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนใน
อาหาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
 
 
  

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เสื้อ  กางเกง  หมวก  ถุงมือ
ยาง  รองเท้าบู๊ท  ผ้าปิดปาก  ฯลฯ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป  เช่น  
(RAM) เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ  สำหรับให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลสำราญ   ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 

      



  งบลงทุน รวม 171,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 171,300 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 17,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน(จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1เครื่องละ  17,000  
บาท  ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรอื
ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย   
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำ
แบบ Cache  Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
 
 
 
 
 
 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATAหรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  250 GB จำนวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RWหรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0810.3/ว6046 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink  Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท ตั้งจ่ายตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือน

 
 
 
 
 

    



พฤษภาคม  2563  ณ  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(PPM) หรือ8.8 ภาพต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(PPM) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)  
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0810.3/ว6046 ลง
วันที่  19 ตุลาคม 2561 
ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น   ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ) 

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 392,500 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 130,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าป้าย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับ
ที ่1  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน(กองสาธารณสุขฯ) 

      



    โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019   
(Covid-19) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ป้าย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าป้าย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 5   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
 
  

      

    โครงการสำราญเมืองสะอาด จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำราญเมือง
สะอาด   เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125  ลำดับ
ที ่10  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน(กองสาธารณสุขฯ) 

      

  งบลงทุน รวม 37,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 17,500 บาท 
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
    เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 17,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  จำนวน  7  เครื่องๆ
ละ  2,500  บาท  เป็นเงิน  17,500  บาท ตั้งจ่ายนอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและร่างกาย ระบบอินฟาเรด  โดยไม่
ต้องสัมผัสกับร่างกายและมีระยะห่างอยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า 50-150
มิลลิเมตร 
-สามารถใช้วัดค่าอุณหภูมิร่างกายได้ในช่วงไม่น้อยกว่า  32 องศา
เซลเซียสหรือกว้างกว่า 
-แสดงสถานะอุณภูมิร่างกายเป็นสัญญาณแสง 3 สี(สีเขียว  สีส้มและสี
แดง)เพ่ือแจ้งระดับอุณหภูมิร่างกาย 

      



-มีน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า 100 กรัม 
-มีขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง 6.5 ยาว  
 4.0  สูง  1.5  นิ้ว 
-มีน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า  150  กรัม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0810.3/ว6046 ลง
วันที่19ตุลาคม 2561 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน(กองสาธารณสุขฯ) 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท 
   อาคารต่าง ๆ       
    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสำราญ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล
สำราญ  (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสำราญ) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน(กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
 
 
  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธรตามโครงการบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธรตาม
โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559แก้ไขถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 148  ลำดับ
ที ่10  ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 220,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่1 - หมู่
ที ่11  สำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559แก้ไขถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการ

      



สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการครอบครัวคนสำราญสดใส ผู้สูงวัยใจดี๊ดี จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวคนสำราญ
สดใส ผู้สูงวัยใจดี๊ดี  เช่นค่าวทิยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับ
ที ่21  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัด) 
 
 
 
 
  

      

    โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 -เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2)  พ.ศ. 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับ
ที ่22  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัด) 

      

    โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มสตรีผู้นำชุมชน
และศึกษาดูงาน 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชนและศึกษาดูงาน เช่นค่า
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับ
ที ่26  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัด) 

      

    โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  เช่นค่า
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

      



-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่98 ลำดับ
ที ่8  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัด) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,326,595 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,629,640 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,629,640 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 450,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 
-ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
-ตำแหน่งนายช่างโยธา  และตำแหน่งอื่นๆที่ปรากฏ ตามแผน
อัตรากำลัง 3ปี(พ.ศ.2564-2566)จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(กองช่าง) 
 
 
 
  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานเทศบาล  เช่น  เงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  เป็นต้น  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(กองช่าง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกำหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,016,040 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏ  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 114,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 

      



และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฏ  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566) จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  งบดำเนินงาน รวม 1,506,955 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 131,555 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 71,555 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจการ
จ้าง  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นเงินรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2557   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อหรือชำระเงินกู้เพ่ือที่อยู่
อาศัย  ให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบ  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (กองช่าง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      



   ค่าใช้สอย รวม 969,400 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 884,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่นค่าปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา ค่าจ้างเหมาบริการเดิน
ท่อประปา  และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม  ค่าจ้างโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าจ้างบุคคลภายนอก  ติดต้ัง  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าบริการ
รับใช้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างวิศวกร
ออกแบบ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)   
 
 
 
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง   ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 406,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ  ที่ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว สมุด ซองใส่
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์  เครื่องเย็บกระดาษ กระดานดำ
รวมถึงกระดานไวน์บอร์ด กุญแจ มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน  พรม(ต่อ
ผืน) เครื่องคำนวณเลข  พระบรมรูปจำลอง  แผงก้ันห้อง กระเป๋า 
ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ

      



พร้อมกันเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง้ เป็นต้น ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 230,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัด
ขนาดเล็ก(เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง)ท่อน้ำบาดาล โถส้วม อ่างล้างมือ ค้อน
คีม ชะแลง จอบ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา
ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ตลับลูกปืน  น้ำมัน
เบรก   แบตเตอรี่  เพลา  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ำรถยนต์  กัน
ชนรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  แม่แรง  เบาะรถยนต์  กุญแจปากตาย  
คีมล็อค  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็น
ต้น สำหรับรถยนต์เอนกประสงค ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันดีเซล  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง น้ำมัน
จารบี ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป  เช่น  
(RAM) เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 

      

  งบลงทุน รวม 190,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 190,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 190,000 บาท 

      

  

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   รวมถึงค่าใช้จ่าย

      



ที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 งานไฟฟ้าถนน รวม 3,434,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 3,004,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,004,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  บ้านเชียงหวาง  หมู่
ที่ 5  สายจากสวนนายประสาท  ศรีเล็ก 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากสวน
นายประสาท ศรีเล็กถึงบ้านนายเสถียร พรมโยธา ขนาดกว้าง  3.00
เมตร  ยาว 58.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่
น้อยกว่า 174 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  100,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  47  ลำดับ
ที ่ 93  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสำราญ หมู่ที่ 1 
สายจากถนน คสล.(เดิม) 

จำนวน 121,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจาก
ถนน คสล.(เดิม)ถึงนาอาจารย์อุษา  นามเรืองศรี  ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว53.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯ
ไม่น้อยกว่า 212 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  121,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  39  ลำดับ
ที ่ 11  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสำราญ หมู่ที่ 1
สายจากสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยสันป่าตอง 

จำนวน 199,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจาก
สะพาน คสล.ข้ามลำห้วยสันป่าตองถึงนานางดวงมณี  ยาวะโน
ภาส ขนาดว้าง 5.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ
รวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร  (ตามรายละเอียด

      



และแบบแปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  199,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้ง
4 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 7 ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านเชียงหวาง   หมู่
ที ่ 5 สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายนุ 

จำนวน 71,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจาก
ถนนลาดยางถึงบ้านนายนุ  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่
ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า  125 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของ ทต.สำราญกำหนด) รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  71,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครัง้
ที ่4 หน้าที่ 9 ลำดับที่  24  ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านเชียงหวาง  หมู่ที่ 
5 สายจากถนนแจ้งสนิท 

จำนวน 245,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากถนน
แจ้งสนิทถึงบ้านเชียงหวาง  หมู่ที ่5  (ช่วงที่ 1) ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 29 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่
ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร(ช่วงที่2) ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร  หน้า  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่
ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  245,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  47  ลำดับ
ที ่ 95  ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านบ่อ  หมู่ที่ 3  
สายจากถนน คสล.(เดิม) 

จำนวน 23,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจาก
ถนน คสล.(เดิม)ถึงบ้านนายณัฐพล  พุทธขันธ์ ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร  ยาว 11.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่
ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 33.00 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ

      



ทั้งสิ้น  23,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 8 ลำดับที่  9  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านสำราญ  หมู่ที่ 2 
สายจากบ้าน รตท.ภานุวิช ฝ่ายสิงห์ 

จำนวน 111,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจาก
บ้าน รตท.ภาณุวิช  ฝ่ายสิงห์ถงึบ้านนางหนูพร  ยาวะโนภาส  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 64.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่
ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  111,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านสำราญ  หมู่ที่ 2 
สายจากบ้านนางมาก ยาวะโนภาส 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากบ้าน
นางมาก  ยาวะโนภาสถึงถนนแจ้งสนิท ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว
63.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อย
กว่า 176.40 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  100,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5 
สายจากอู่ซ่อมรถช่างเก่ง 

จำนวน 128,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากอู่ซ่อม
รถช่างเก่งถึงถนนลาดยางทางไปบ้านบาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 56.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อย
กว่า 224  ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  128,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 17 ลำดับที่ 77  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน

      



ไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านเชียงหวาง  หมู่ที่ 
5 สายจากบ้านนางรัตน์ 

จำนวน 148,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากบ้าน
นางรัตน์ถึงบ้านนายสถิต (ช่วงที่ 1)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว
44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อย
กว่า  132  ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  148,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 47 ลำดับ
ที ่ 97  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 
5 สายจากบ้านนายยูร หลักหาญ 

จำนวน 74,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากบ้าน
นายยูร  หลักหาญถึงบ้านนางเบญจวรรณ  พาเรือง  ขนาด
กว้าง 2.80 เมตร  ยาว 46.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่
ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 128.80  ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  74,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 46 ลำดับ
ที ่ 89  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 
9 สายจากบ้านนายเคน  ศรีวิเศษ 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากบ้าน
นายเคน  ศรีวิเศษถึงวัดป่าบ้านเชียงหวาง  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 87.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อย
กว่า 261 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  150,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับ
ที ่ 209  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 
9 สายจากบ้านนายเมธัส  ศรีวิเศษ 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากบ้าน
นายเมธัส ศรีวิเศษถึงวัดป่าบ้านเชียงหวาง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 65.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อย
กว่า 260 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  150,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 58 ลำดับ
ที ่ 204  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง)  

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 
9 สายจากบ้านนายหมู 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากบ้าน
นายหมูถึงบ้านนางน้อย  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 44.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า   176 ตาราง
เมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวม
เป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  100,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับ
ที ่ 205  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบาก   หมู่ที ่ 8  
สายจากนานายจันทร 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากนานาย
จันทรถึงสวนยางพารานายป๋ะ ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 65.00เมตร  
 หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 260 ตาราง
เมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวม
เป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  150,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 10 ลำดับที่  40  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบาก  หมู่ที่ 11  
สายจากถนนแจ้งสนิท 

จำนวน 74,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากถนน
แจ้งสนิทถึงบ้านนางแดง  อุตอามาตย์  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  
43.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อย
กว่า 129 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  74,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 62 ลำดับ
ที ่ 238  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบาก  หมู่ที่ 8   
สายจากสวนยางพารานางเปรี่ยง ศรีวิเศษ 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากสวน
ยางพารานางเปรี่ยง ศรีวิเศษถึงสวนยางพารานางราตรี  ศรี
วิเศษ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร   
หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 350 ตาราง
เมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวม
เป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  200,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 10 ลำดับที่  39  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบาก หมู่ที่ 8 สาย
จากนานายวิจิตร  ศรีวิเศษ 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากนานาย
วิจิตร  ศรีวิเศษถึงบ้านนายสุภาพ  ศรีวิเศษ  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   
ยาว 87.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อย
กว่า 261 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  150,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 54 ลำดับ
ที ่ 166  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบาก หมู่ที่ 8 สาย
จากวัดสวนป่าธรรมทายาทบ้านบาก 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากวัดสวน
ป่าธรรมทายาทบ้านบากถึงถนน คสล.ทางไปวัดพระธาตุเก่า(คำ
บุ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 44.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ
รวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  100,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 54 ลำดับ
ที ่165  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านหนองนางตุ้ม  หมู่
ที่ 6 สายจากโรงสีข้าวชุมชนหมู่บ้าน 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจากโรงสี
ข้าวชุมชนหมู่บ้านถึงหลังวัดบ้านหนองนางตุ้ม  หมู่ที ่6  ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร  ยาว 58.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่
ก่อสร้างฯไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  100,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับ
ที ่103  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านหนองนางตุ้ม หมู่
ที่ 6 สายจากถนน คสล.(เดิม) 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายจาก
ถนน คสล.(เดิม) ถึงบ้านหัวคำ  หมู่ที ่4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   
ยาว 58.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างฯไม่น้อย
กว่า 174 ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  100,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 50 ลำดับ
ที ่123  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 
 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
  

    โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง  บ้านบาก  หมู่ที่ 11 จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง  สายจากสวนยางพารา
นายอดิศักดิ ์ ประโรมถึงสวนยางพารานายประภาส ศรีวิเศษ  โดยลง
ลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว  400 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,600  ตาราง
เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบร้อยตลอดสาย(ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  50,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หนา้ที ่14 ลำดับที่  76  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านสว่าง  หมู่ที่ 7 จำนวน 64,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง  สายจากบ้านนาย
เฉลียว  ศรีสดถึงสวนยางพารานายคำมี  จำปารัตน์  โดยยกดินถม
กว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร ยาว  300 เมตร สูงเฉลี่ย  0.20  เมตร หรือ
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900  ตารางเมตร และลงลูกรังผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว  300 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือรวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900  ตารางเมตร(ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  64,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 52 ลำดับ
ที ่ 144  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5 สาย
จากสะพาน คสล.เข้าบ้านเชียงหวาง 

จำนวน 196,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  สายจากสะพาน คสล.
เข้าบ้านเชียงหวางถึงสะพานท่อลอดเหลี่ยม  โดยลงหินคลุกผิว
จราจร  กว้างเฉลี่ย  3.00 เมตร  ยาว 720 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.08 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,160  ตาราง
เมตร  พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบร้อยตลอดสาย(ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ
ทั้งสิ้น  196,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที ่14 ลำดับที่ 78  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 
 

      



 
 
 
 
 
  

    โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองนางตุ้ม  หมู่ที่ 6 จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  สายจากสี่แยกวิทยาลัย
ชุมชนยโสธรถึงถนนแจ้งสนิท  โดยลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว  210 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือรวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840  ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งเรียบร้อย
ตลอดสายและวางท่อระบายน้ำ คสล.  ขนาด   ๐ 0.40  เมตร  
 จำนวน  6.00 ท่อน (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  100,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 9 ลำดับที่  27  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 430,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 430,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร(บ้านสำราญ หมู่ที่ 1) จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธรเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ  สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า  ภายในหมู่บ้านสำราญ หมู่ที ่1  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4 หน้า 36 ข้อ  1  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งบเงิน
อุดหนุน  เงินอุดหนุน (กองช่าง) 

      

    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร(บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 
6) 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธรเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ  สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า  ภายในหมู่บ้านหนองนางตุ้ม  หมู่
ที ่6  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4 หน้า 36 ข้อ  3  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุน(กองช่าง) 

      

    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร(บ้านหัวคำ  หมู่ที่ 4) จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธรเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ  สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า  ภายในหมู่บ้านหัวคำ   หมู่ที ่4  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4 หน้า 36 ข้อ  2  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งบเงิน
อุดหนุน  เงินอุดหนุน (กองช่าง) 

      



 
 
 
  

 งานบำบัดน้ำเสีย รวม 1,566,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 1,566,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,566,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  พร้อมฝาปิด คสล.บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 
จากสวนนายอำนาจ 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากสวนนายอำนาจถึงโรงสีข้าว
ชุมชน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว55.00 
 เมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.สำราญ กำหนด) 
  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ  ทั้งสิ้น  60,000  บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4 หน้าที่  2  ลำดับที่ 72  ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้าน
สำราญ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเฉลิมเกียรติ 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากบ้านนายเฉลิมเกียรติถึง
ถนนแจ้งสนิท ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ยาว 56.00 เมตร  (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ  ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ  ทั้งสิ้น  150,000  บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  67  ลำดับ
ที ่14  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.บ้านบ่อ หมู่ที่ 10 
จากบ้านนายไทคม โสมาบุตร 

จำนวน 125,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  พร้อมฝาปิด  คสล.  จากบ้าน
นายไทคม โสมาบุตรถึงบ้านนายวีระศักดิ์  ไชยราช  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย  0.45 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  ยาว  115  เมตร  (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของ  ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่า
ก่อสร้างฯ  ทั้งสิ้น  125,000  บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 71    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 
 
 
 

      



 
 
 
  

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.บ้านสำราญ  หมู่ที่ 1 
จากบ้านนางกิตติมา  มูลดี 

จำนวน 75,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากบ้านนางกิตติมา  มูลดีถึง
บ้านนางสาวขนิษฐา เศิกศิริ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40เมตร  ยาว 70.00 เมตร  (ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของ ทต.สำราญ กำหนด)รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ  ทั้งสิ้น 
75,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4  หน้าที่ 16 ลำดับที่ 11     ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.บ้านสำราญ  หมู่ที่ 1 
จากบ้านอาจารย์อุทัย 

จำนวน 55,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากบ้านอาจารย์อุทัยถึงสาม
แยกหลังวัดชัยมงคล   ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ  ทต.
สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ  ทั้งสิ้น  55,000  บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  67  ลำดับ
ที ่17  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.บ้านหัวคำ หมู่ที่ 4 
จากสามแยกบ้านนายถวิล พงษ์โสภา 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ  จากสามแยกบ้านนาย
ถวิล  พงษโ์สภาถึงบ้านนางคูณ  ต้นบุญ ขนาดกว้างเฉลี่ย
0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 92.00 เมตร (ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของ ทต.สำราญกำหนด) รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ 
ทั้งสิ้น  100,000  บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่  17 ลำดับที่  27  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 

      



 
 
 
  

    โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
บ้านบ่อ  หมู่ที่ 3  จากบ้านนายทวี ยาวะโนภาส 

จำนวน 106,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างรางระบายน้ำ  จากบ้านนายทวี  ยาวะโนภาส
ถึงบ้านนายมนูญ(สองข้างทาง)  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  
0.40 เมตร ยาว 68.00 เมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ 
ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯทั้งสิ้น  106,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 17  ลำดับที่ 24    ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 

      

    โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
บ้านบ่อ  หมู่ที่ 10 จากบ้านนายผาย ยาวะโนภาส 

จำนวน 325,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างรางระบายน้ำ  จากบ้านนายผาย ยาวะโนภาส
ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 202 ขนาดกว้างเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาวรวม 210 เมตร  (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนของ  ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง
ฯ  ทั้งสิ้น  325,000  บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4 หน้าที่ 22  ลำดับที่ 69  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 

      

    โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
บ้านบ่อ หมู่ที่ 3   จากอู่ซ่อมรถสมชายการช่าง 

จำนวน 171,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างรางระบายน้ำ  จากอู่ซ่อมรถสมชายการช่าง
ถึงแยกบ้านนายคำโพธิ์  คุณุรัตน์   ขนาดกว้างเฉลี่ย  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.40  เมตร  รวมความยาว  100 เมตร  (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนของ  ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง
ฯ  ทั้งสิ้น  171,000  บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 23   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 
 
 
 
 
 

      



 
  

    โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 จากสี่แยกบ้านนายประกอบ ไชยมงคล 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างรางระบายน้ำ  จากสี่แยกบ้านนาย
ประกอบ  ไชยมงคลถึงถนนแจ้งสนิท(สองข้างทาง)   ขนาดกว้างเฉลี่ย
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 192 เมตร  (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของ  ทต.สำราญ กำหนด)  รวมเป็นเงินค่า
ก่อสร้างฯ  ทั้งสิ้น  300,000  บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 34 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 

      

    โครงการวางระบบท่อส่งน้ำ คสล.  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 2 จำนวน 99,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.จากนานายพรม  นิลาวรรณ์ถึง
นานายอภิรักษ์  วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  ๐  0.30 x 1.00  
เมตร จำนวน 149 ท่อน  (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ ทต.
สำราญกำหนด)  รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างฯ  ทั้งสิ้น  99,000  บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่4  หน้าที่ 16 ลำดับที่ 17    ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย (กองช่าง) 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชุมประชาคม
เพ่ือจัดทำ ทบทวน  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง ฯลฯ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เช่น   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับ
ที ่1  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัด) 
 
 
 
 
 

      



  
    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการบำบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับ
ที ่3  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสาธารณสุขฯ) 

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทต.สำราญ(ศปส.ทต.สำราญ) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ทต.
สำราญ  (ศปส.ทต.สำราญ)  เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับ
ที ่2  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)  

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสำราญต้านยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสำราญ
ต้านยาเสพติด  เช่นค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับ
ที ่1  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
กีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 75,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 



   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสำราญ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทงตำบลสำราญ  เช่นค่าพิธีกร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับ
ที ่1  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(กองการศึกษาฯ) 

      

    โครงการออกพรรษาจุดไฟตูมกา จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกพรรษาจุดไฟตูม
กา  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับ
ที ่3  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(กองการศึกษาฯ) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธรตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธรตาม
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไขถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 151 ลำดับ
ที ่1  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,032,420 บาท 



  งบบุคลากร รวม 654,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 654,500 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 364,420 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
-ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฎตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 7,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบฯกำหนด  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 247,080 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฎตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ได้แก่ 
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
และตำแหน่งอ่ืนๆที่ปรากฎตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)  จำนวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 337,920 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 31,720 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จำนวน 15,720 บาท 



ท้องถิ่น 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์  เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง ฯลฯ(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นเงินรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
ส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อหรือชำระเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยให้แก่
พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 258,200 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 175,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่นค่าเย็บหนังสือ  ค่า
เข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าบริการรับ
ใช้  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร)   

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 14,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมาย  หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่าง อปท.กับ อปท.  หรือองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นกับร
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  หมายถึงค่าอาหารเครื่องดื่มต่างๆ  ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆในการเลี้ยงรับรองในการประชุม  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 
 
 
 
 
 
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก

      



ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

    โครงการโคก หนองนา โมเดล  20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโคก  หนองนา  โมเดล  
เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 23  ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
ส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

    โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดินและไถกลบตอซังเพื่อลดปัญหา
การเผาตอซัง 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุง
ดินและไถกลบตอซังเพ่ือลดปัญหาการเผาตอซัง  เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 23  ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
ส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(พอ.สธ.) จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ(พอ.สธ.) เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 17  ลำดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
ส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 
 
 
 
 
  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 4,000 บาท 

      

  

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      



   ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ  ที่ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว สมุด ซองใส่
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เครื่องเย็บกระดาษ กระดานดำ
รวมถึงกระดานไวน์บอร์ด กุญแจ มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน  พรม(ต่อ
ผืน) เครื่องคำนวณเลข  พระบรมรูปจำลอง  แผงก้ันห้อง 
กระเป๋า ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น     เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
ส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 35,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เช่น ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือพลาสติก  
สปริงเกอร์  จอบหมุน  จานพรวน  ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกัน  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป  เช่น  
(RAM) เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)  เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
ส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

  งบลงทุน รวม 40,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    เครื่องตัดหญ้า จำนวน 9,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่องๆ
ละ 9,500 บาท ตั้งจ่ายตามมาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีคุณลักษณะ

      



พ้ืนฐานดังนี้ 
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4.พร้อมใบมีด  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริม
การเกษตร) 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,500 บาท 

      

  

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็น ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 10,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการปลูกป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าและปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ  เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ ์  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที ่ 4  หน้าที่ 30  ลำดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 14,693,125 บาท 
  งบกลาง รวม 14,693,125 บาท 
   งบกลาง รวม 14,693,125 บาท 
   ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,507,150 บาท 

      

  

เพ่ือชำระเงินต้นโครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์  จำนวน 2 คัน  ตามสัญญาเงินกู้

      



เลขที ่1713/33/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 
งวดที่  4  เป็นเงิน  851,566.84 บาท ให้แก ่ เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  คืนภายในวันที่  30  กันยายน  ทุกปี และ ชำระเงินต้น
โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายจำนวน 2 คัน  ตาม
สัญญาเงินกู้เลขที่ 1961/35/2562ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562  งวด
ที ่2 เป็นเงิน 655,573.23 บาท รวมเป็นเงิน 1,507,140.07 บาท 
ให้แก่ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล คืนภายในวันที่ 30กันยายนทุก
ปี ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (กองคลัง) 

   ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 358,910 บาท 

      

  

เพ่ือชำระดอกเบี้ยโครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์  
 จำนวน 2 คัน  ตามสัญญาเงินกู้เลขที ่ 1713/33/2560  ลงวันที่  
20 มกราคม 2560 งวดที่ 4 เป็นเงิน 195,752.95บาท ให้แก่เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล คืนภายในวันที่ 30 กันยายนทุกปี และ ชำระ
ดอกเบี้ยโครงการซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  
จำนวน 2 คัน ตามสัญญาเงินกู้เลขท่ี 1961/35/2562 ลงวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2562 งวดที่ 2 เป็นเงิน 163,147.91 บาท ให้แก่ 
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  คืนภายในวันที่ 30 กันยายนทุกปี 
รวมเป็นเงิน 358,900.86 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง (กองคลัง) 

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 372,210 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นการสมทบเงินกองทุนประกันสังคมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ใน
อัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง  ส่ง
เป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/1620 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2562   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง (กองคลัง) 
 
 
 
 
  

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้าง ประสบ
อันตราย  เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการทำงาน
ให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2  ของค่าจ้างทั้ง
ปี (มกราคม - ธันวาคม)  
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

      



-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/1620 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2562  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง (สำนักปลัด) 

   เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำราญ(กองทุน
วันละบาท) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  ลำดับ
ที ่ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (สำนักปลัด) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2552และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16  
แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 99 ลำดับ
ที ่10   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง(สำนักปลัด) 

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,700,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ที่ได้แสดงความจำนง  โดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ฯ  พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หน้า99ลำดับที ่11  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง(สำนักปลัด) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 70,000 บาท 



      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว   เป็นการ
ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ  พ.ศ. 2542  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้าที ่99  ลำดับที่ 12  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง(สำนักปลัด) 

      

   สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย  หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัยได ้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว
1179  ลงวันที่ 15 เมษายน 2563   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งาน
งบกลาง 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 55,980 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาต  พ.ศ. 2555  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
(สำนักปลัด) 

      

    เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตำบล(สปสช.) จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
  

      

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 628,875 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ที ่มท 0819.2/ว 1212 ลง
วันที่  20 เมษายน  2563  
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (สำนักปลัด) 

      

 


