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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลคอนสวรรค์
อําเภอ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,030,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,906,440

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,630,540

บาท

รวม

2,624,640

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
(๑) เงินเดือนนายก/รองนายก
๑) เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ ๒๗,๖๐๐บาท เป็นเงิน ๓๓๑,๒๐๐
บาท
๒) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
เดือนละ ๑๕,๑๘๐ บาท จํานวน ๒ คน
เป็นเงิน ๓๖๔,๓๒๐ บาท

จํานวน

695,520

บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
๑) เงินประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
เดือนละ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
๒) เงินประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี
เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ คน
เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

120,000

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
๑) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
เดือนละ๔,๐๐๐บาท เป็นเงิน๔๘,๐๐๐ บาท
๒) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
เดือนละ 3,000 บาท จํานวน ๒ คน
เป็นเงิน๗๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

120,000

บาท

198,720

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
ตําบล
๑) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ ๙,๖๖๐ บาท เป็นเงิน๑๑๕,๙๒๐ บาท
๒) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ ๖,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๒,๘๐๐ บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เดือน
ละ ๑๕,๑๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๘๒,๑๖๐ บาท
๒) เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เดือน
ละ ๑๒,๔๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๙,๐๔๐ บาท
๓) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เดือน
ละ ๙,๖๖๐ บาท จํานวน ๑๐ คน เป็น
เงิน ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท

จํานวน

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
(๑) เงินเดือน ปลัดเทศบาล จํานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๔๙๙,๐๘๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๔๐,๕๖๐ บาท
เป็นเงิน ๒๔๓,๓๖๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือนๆ ละ ๖๙๐ บาท
เป็นเงิน ๔,๑๔๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๔๗,๕๐๐ บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๔๑,๒๕๐ บาท
เป็นเงิน ๒๔๗,๕๐๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๙๘๐ บาท
เป็นเงิน ๔,๐๘๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๕๑,๕๘๐ บาท
(๒) เงินเดือนรองปลัดเทศบาล จํานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๔๕๘,๘๘๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๓๗,๔๑๐ บาท
เป็นเงิน ๒๒๔,๔๖๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๕๕๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๒๗,๗๖๐ บาท
-ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๓๗,๙๖๐ บาท เป็นเงิน ๒๒๗,๗๖๐ บาท
และเงินปรับปรุง เงินเดือน ๆ ละ ๕๖๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๓๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๑,๑๒๐ บาท

รวม
จํานวน

4,005,900

(๓) เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน ๓๔๖,๐๒๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๒๘,๐๓๐ บาท
เป็นเงิน ๑๘๖,๑๘๐ บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน ๆ
ละ ๕๓๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๘๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๗๑,๓๖๐ บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๒๘,๓๖๐ บาท
เป็นเงิน ๑๗๑,๓๖๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๗๔,๖๖๐ บาท
(๔) เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายธุรการ จํานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๓๒๐,๖๔๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๒๕,๙๗๐ บาท
เป็นเงิน ๑๕๕,๘๒๐ บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนๆ
ละ ๔๙๐ บาท เป็นเงิน ๒,๙๔๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๕๘,๗๖๐ บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๒๖,๔๖๐ บาท

บาท

บาท
2,976,300 บาท
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เป็นเงิน ๑๕๘,๗๖๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๕๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๒๐ บาท
เป็นเงิน ๑๖๑,๘๘๐ บาท
(๕) เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๓๕๙,๔๐๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๒๙,๑๑๐ บาท
เป็นเงิน ๑๗๔,๖๖๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๕๗๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๒๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๗๘,๐๘๐ บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๒๙,๖๘๐ บาท
เป็นเงิน ๑๗๘,๐๘๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๕๔๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๔๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๘๑,๓๒๐ บาท

(๖) เงินเดือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๓๔๖,๐๒๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๒๘,๐๓๐ บาท
เป็นเงิน ๑๖๘,๑๘๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๕๓๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๘๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๗๑,๓๖๐ บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๒๘,๕๖๐ บาท
เป็นเงิน ๑๗๑,๓๖๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๗๔,๖๖๐ บาท
(๗) เงินเดือน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จํานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๓๒๕,๖๒๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๒๖,๕๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๔๒๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๕๒๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๖๑,๕๒๐ บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๒๖,๙๒๐ บาท
เป็นเงิน ๑๖๑,๕๒๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๔๓๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๕๘๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๖๔,๑๐๐ บาท
(๘) เงินเดือน นิติกร จํานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๓๒๐,๖๔๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๒๕,๙๗๐ บาท
เป็นเงิน ๑๕๕,๘๒๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๔๙๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๙๔๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๕๘,๗๖๐ บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๒๖,๔๖๐ บาท
เป็นเงิน ๑๕๘,๗๖๐ บาท และเงินปรับปรุง
เงินเดือน ๆ ละ ๕๒๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๑๒๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๖๑,๘๘๐ บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
(๑) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ ๕๖,๙๔๐ บาท
แยกเป็น
๑.๑) พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) จํานวน ๑ อัตรา เดือน
ละ ๒,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
๑.๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน ๑ อัตรา เดือนละ ๗๔๕
บาท
เป็นเงิน ๘,๙๔๐ บาท
๑.๓) คนงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา ๆ
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

จํานวน

56,940

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
(๑) เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล
เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท
(๒) เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล
เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท
(๓) เงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
(๔) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
(๕) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ
เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
(๖) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

288,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
(๑) เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด จํานวน ๑ อัตรา เป็นเงิน ๒๐๕,๓๘๐
บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๑๖,๖๕๐ บาท
เป็นเงิน ๙๙,๙๐๐ บาท และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างเดือนละ ๓๑๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๖๐ บาท
รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน ๑๐๑,๗๖๐ บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๑๖,๙๖๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐๑,๗๖๐ บาท และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างเดือนละ ๓๑๐ บาทเป็นเงิน ๑,๘๖๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๐๓,๖๒๐ บาท

จํานวน

205,380

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(๑) พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) จํานวน ๑ อัตรา เดือน
ละ ๙,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๒,๘๐๐ บาท
(๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน ๑ อัตรา เดือนละ ๑๒,๐๕๐
บาท เป็นเงิน ๑๔๔,๖๐๐ บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน เดือน
ละ ๔๙๐ บาท เป็นเงิน ๕,๘๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๔๘๐ บาท
(๓) คนงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา ๆ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท

จํานวน

479,280

บาท

รวม

2,225,900

บาท

รวม

243,800

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตรวจผลงานของคณะ
กรรมการประเมินผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมิน
ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับ
การประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทาง
ละเมิด และค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าเบี้ยประชุม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เทศบาล
ตําบลคอนสวรรค์แต่งตั้ง ตามระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบี้ย
ประชุมได้
ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

126,000

บาท

จํานวน

97,800

บาท

รวม

1,398,500

บาท

จํานวน

110,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
(๑) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ของท้องถิ่น
(๒) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมของเทศบาล การประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น

60,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและหน้าที่ของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่ากํากัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนากยกเทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
(๑) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา จํานวน ๑๐,๐๐๐
บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในวันสําคัญของชาติ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับกิจกรรมในงานรัฐพิธี
(๑) โครงการงานศพปลอดเหล้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานศพปลอดเหล้า โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(๑) โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น
ของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิ เป็นต้น
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด)
(๑) โครงการจัดประชาคมท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดประชาคมท้องถิ่น โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
(๑) โครงการเร่งด่วนตามนโยบายแห่งรัฐ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการตามนโยบายแห่งรัฐ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท
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(๑) โครงการวันเทศบาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้ ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มา
ร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
(๑) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ เพื่อการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รัก
สามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจ เพื่อ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมและโครงการในการ
ปกป้องสถานบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคน
ในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําสนับสนุนโครงการปกป้อง
สถานบันสําคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส
(๑) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
(๑๐)โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
นํ้าดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

หน้า : 8/45

วันที่พิมพ์ : 5/11/2561 13:11:21

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จํานวน ๒๐,๐๐๐
บาท และเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ จํานวน ๒๓๘,๕๐๐ บาท ได้แก่ รถโดยสารขนาด ๑๐-๑๒ ที่
นั่ง จํานวน ๑ คัน, รถยนต์ จํานวน ๓ คัน รถจักยานยนต์ จํานวน ๑
คัน ประกอบด้วย
- ค่าซ่อมปกติ จํานวน ๑๑,๑๐๐ บาท
- ค่าซ่อมกลาง จํานวน ๒๒๗,๔๐๐ บาท (หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท
๐๘๐๘.๒./ว ๑๕๕๕ ลงวันที๒
่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐)

258,500

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

421,600

บาท

จํานวน

37,900

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น
แยกเป็น
- รถยนต์ จํานวน ๓คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ๔๓,๗๐๐ บาท/คัน วัสดุหล่อ
ลื่น ๒,๐๐๐ บาท/คัน รวม ๑๓๖,๕๐๐ บาท
- รถตู้ จํานวน ๑ คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ๔๙,๗๐๐ บาท/คัน วัสดุหล่อ
ลื่น ๓,๕๐๐ บาท/คัน รวม ๕๓,๒๐๐ บาท
- รถจักยานยนต์ จํานวน ๑ คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ๓,๗๐๐ บาท/คัน วัสดุ
หล่อลื่น ๓๐๐ บาท/คัน รวม ๔,๐๐๐ บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๕๕ลงวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๖๐)

193,700

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๓) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๘๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

150,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๓) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้งมู่ลี่,ม่านปรับแสง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๘๔ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๙

จํานวน
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วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๓) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๘๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

จํานวน

40,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ประจําอาคารสํานักงาน หรืออาคารสถาน
ที่ และสถานที่ในที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลคอน
สวรรค์
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
งบเงินอุดหนุน

รวม
จํานวน

162,000

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

12,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

30,000

บาท

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสําราญ ตามโครงการเพิ่ม
จํานวน
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอคอนสวรรค์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒(อ้างถึง
หนังสือที่ ชย ๗๙๐๐๑/๒๕๔ ลว ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๑)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(๑) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรค์ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน
ของอําเภอคอนสวรรค์

บาท

บาท
70,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
(๑.๑) เงินเดือน ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๔๒๕,๙๔๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ ๓๔,๖๘๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๘,๐๘๐ บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ ๕๔๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๔๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๒๑๑,๓๒๐ บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ ๓๕,๒๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๑๑,๓๒๐ บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๒๑๔,๖๒๐ บาท
(๑.๒) เงินเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๓๒๐,๖๔๐ บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 25,970 บาท เป็นเงิน 155,820 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 490 บาท เป็นเงิน 2,940 บาท รวมเป็น
เงิน 158,760 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 26,460 บาท เป็นเงิน 158,760 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 520 บาท เป็นเงิน 3,120 บาท รวมเป็น
เงิน 161,880 บาท
(1.3) เงินเดือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
อัตรา เป็นเงิน 310,680 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 25,190 บาท เป็นเงิน 151,140 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 470 บาท เป็นเงิน 2,820 บาท รวมเป็น
เงิน 153,960 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 25,660 บาท เป็นเงิน 135,960 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 460 บาท เป็นเงิน 2,760 บาท รวมเป็น
เงิน 156,720 บาท
(1.4) เงินเดือน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 294,000 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 23,820 บาท เป็นเงิน 142,920 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท รวมเป็น
เงิน 145,620 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 24,270 บาท เป็นเงิน 145,620 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 460 บาท เป็นเงิน 2,760 บาท รวมเป็น
เงิน 148,380 บาท
(1.5) เงินเดือน เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 209,040 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 16,960 บาท เป็นเงิน 101,760 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 310 บาท เป็นเงิน 1,860 บาท รวมเป็น
เงิน 103,620 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 17,270 บาท เป็นเงิน 103,620 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท รวมเป็น
เงิน 105,420 บาท

รวม

2,465,880

บาท

รวม

1,968,780

บาท

รวม

1,968,780

บาท

จํานวน

1,560,300

บาท
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เงินประจําตําแหน่ง
(1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

354,480

บาท

จํานวน

12,000

บาท

รวม

430,100

บาท

รวม

44,400

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

36,000

บาท

8,400

บาท

271,700

บาท

50,000

บาท

200,000

บาท

(1) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 19,750 บาท เป็น
เงิน 237,000 บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน เดือนละ 790 บาท เป็น
เงิน 9,480 บาท รวมเป็นเงิน 246,480 บาท
(2) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท เป็น
เงิน 108,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 12,000 บาท
1.1 คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคํา
สั่งจากนากยกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี พัฒนาและปรับ
จํานวน
ปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํา ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสํารวจ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่ ฯลฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ จํานวน 10,000 บาท และเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ยานพาหนะ จํานวน 11,700 บาท ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จํานวน 1
คัน ประกอบด้วย
- ค่าซ่อมกลาง จํานวน 11,700 บาท (หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท
0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560)

จํานวน

21,700

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม
จํานวน

114,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

20,000

บาท

บาท
60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น
แยกเป็น
- รถจักยานยนต์ จํานวน 1 คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 3,300 บาท วัสดุหล่อ
ลื่น 300 บาทรวม 4,000 บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560)

4,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

30,000

บาท

รวม

67,000

บาท

รวม

67,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาวดํา ความเร็ว 10
แผ่น/นาที จํานวน 1 เครื่อง
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17,000

บาท

รวม

855,980

บาท

รวม

816,780

บาท

รวม

816,780

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
(1) เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จํานวน 1
อัตรา เป็นเงิน 359,400 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 29,110 บาท เป็นเงิน 174,660 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 570 บาท เป็นเงิน 3,420 บาท รวมเป็น
เงิน 178,080 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 29,680 บาท เป็นเงิน 178,080
บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 540 บาท เป็นเงิน 3,240
บาท รวมเป็นเงิน 181,320 บาท
(2) เงินเดือน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
อัตรา เป็นเงิน 279,960 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 22,760 บาท เป็นเงิน 136,560
บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนๆละ 380 บาท เป็นเงิน 2,280
บาท รวมเป็น 138,840 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 23,140 บาท เป็นเงิน 138,840
บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 2,280
บาท รวมเป็นเงิน 141,120 บาท

639,360

บาท

18,000

บาท

(2)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ งานสํานักงาน จํานวน จํานวน
1 เครื่อง
ลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า2แกนหลัก(2core)
หรือ4แกนเสมือน(4Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า2.4GHZจํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจําแบบCache Memory
ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB
-มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4
GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า
1TB หรือ ชนิดSotstate Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน
1 หน่วย
-มี DVDFW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network interface)แบบ 10/100/1000
Base-T หรือ
ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interlace)แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียดแบบ FUD
(1920X1080)
-สามารถใช้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง
(1) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เดือน
ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

จํานวน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1) พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 12,380 บาท เป็นเงิน 148,560 บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็น
เงิน 154,560 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 4,860 บาท แยกเป็น
1.1) พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 405 บาท เป็นเงิน 4,860 บาท

จํานวน

154,560

บาท

จํานวน

4,860

บาท

รวม

39,200

บาท

รวม

29,200

บาท

จํานวน

29,200

บาท

รวม

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

10,000

บาท

รวม

511,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

421,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000

บาท

50,000

บาท

10,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าวัสดุ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย
จํานวน
-เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการซ้อมแผนสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(2) โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
จํานวน
-เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จํานวน 14,600
บาท
และเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ จํานวน 145,400 บาท ได้แก่ รถดับเพลิง จํานวน 2
คัน ประกอบด้วย
-ค่าซ่อมกลาง จํานวน 145,400 บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560)

จํานวน

160,000

บาท

รวม

201,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น
แยกเป็น
- รถดับเพลิง จํานวน 2 คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 46,700 บาท/คัน วัสดุหล่อ
ลื่น 3,800 บาท/คัน รวม 101,000 บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560)

101,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

100,000

บาท

รวม

90,000

บาท

รวม

90,000

บาท

จํานวน

90,000

บาท

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
เครื่องละ9,000 บาท จํานวน 10 เครื่อง
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,919,800

บาท

รวม

861,960

บาท

รวม

861,960

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
(1) เงินเดือน ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 196,800 บาท
(2) เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 379,320 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 30,790 บาท เป็นเงิน 184,740 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท รวมเป็น
เงิน 188,040 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 31,340 บาท เป็นเงิน 188,040 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 540 บาท เป็นเงิน 3,240 บาท รวมเป็น
เงิน 191,280 บาท
(3) เงินเดือน เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 246,840 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 19,970 บาท เป็นเงิน 119,820 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 390 บาท เป็นเงิน 2,340 บาท รวมเป็น
เงิน 122,160 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 20,360 บาท เป็นเงิน 122,160 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 420 บาท เป็นเงิน 2,520 บาท รวมเป็น
เงิน 124,680 บาท

822,960

บาท

จํานวน

39,000

บาท

รวม

1,967,840

บาท

รวม

4,800

บาท

จํานวน

4,800

บาท

รวม

931,100

บาท

จํานวน

270,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง
(1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ เดือนละ 3,500
บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
(2) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เดือนละ 1,500
บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 270,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและหน้าที่ของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนากยกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตําบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลคอนสวรรค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลคอนสวรรค์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลคอนสวรรค์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ (ค่าอาหารกลางวัน) (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จํานวน 343,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 79,100 บาท
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) จํานวน 119,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลว 16
มิถุนายน 2562

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

422,100

บาท

จํานวน

119,000

บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

1,031,940

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

30,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

20,000

บาท

จํานวน

961,940

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

20,000

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
1)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลคอนสวรรค์
-อาหารเสริม(นม) จํานวน 134,140 บาท
2)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน
ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
-อาหารเสริม(นม) จํานวน 827,800 บาท
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งบลงทุน

รวม

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

13,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

16,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

16,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

2,770,440

บาท

รวม

652,440

บาท

รวม

652,440

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
(1) เงินเดือน ครู คศ. 1 จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 231,660 บาท แยก
เป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 17,690 บาท เป็นเงิน 112,140 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 410 บาท เป็นเงิน 2,460 บาท รวมเป็น
เงิน 114,600 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 19,100 บาท เป็นเงิน 114,600 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 410 บาท เป็นเงิน 2,460 บาท รวมเป็น
เงิน 117,060 บาท

231,660

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1). ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,300 บาท
เป็นเงิน 135,600 บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนเดือนละ 460 บาท
เป็นเงิน 5,520 บาท รวมเป็นเงิน 141,120 บาท
(2) ผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 9,400 บาท
เป็นเงิน 112,800 บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนเดือนละ 380
บาท
เป็นเงิน 4,560 บาท รวมเป็นเงิน 117,360 บาท
(3) ผู้ดูแล(ทั่วไป)จํานวน 1 อัตราๆละเดือนละ 9,000บาท
เป็นเงิน 108,000 บาท

366,480

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องเล่น VCD
จํานวน 1 เครื่อง
(2) จัดหาครุภัณฑ์สํานักงานโทรทัศน์ LED
แบบสมาร์ททีวี ขนาด 40 นิ้ว
(3) จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์
จํานวน 1 เครื่อง
(4) จัดหาคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
(5) จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง
(6) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานสํานักงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนสมาคมครูอําเภอคอนสวรรค์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสถาบัน จํานวน
การศึกษาอําเภอคอนสวรรค์ ประจําปีการศึกษา 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

จํานวน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 54,300 บาท แยกเป็น
1.1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,525 บาท
เป็นเงิน 18,300 บาท
1.2)ผู้ดูแลเด็ก(ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท
1.3) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้ ค่าชุดกีฬา ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือ
ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่า
โล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ
เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัด
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น ฯลฯ
(1) โครงการเครือข่ายสร้างสรรค์สภาเด็กและเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเครือข่ายสร้างสรรค์สภาเด็ก
และเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ
(1) โครงการพาลูกจูงหลานสู่ลานแห่งบุญ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการหนูน้อยบอกรักแม่ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ
(1) โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก (ศพด.ทต.คอนสวรรค์)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก (ศพด.ทต.คอน
สวรรค์) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดทําโครงการ

จํานวน

54,300

บาท

รวม
รวม

290,000

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

บาท
235,000 บาท
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100,000

บาท

5,000

บาท

50,000

บาท

รวม

55,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

5,000

บาท

วัสดุการศึกษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

50,000

บาท

(1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานศึกษา (ศพด.ทต จํานวน
.คอนสวรรค์)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
(1) โครงการหนูน้อยบอกรักแม่
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการหนูน้อยบอกรักแม่ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,828,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,828,000

บาท

1,728,000

บาท

100,000

บาท

รวม

2,266,960

บาท

รวม

938,160

บาท

รวม

938,160

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
(1) เงินเดือน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1
อัตรา
เป็นเงิน 285,360 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 23,080 บาท เป็นเงิน 138,480 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 470 บาท เป็นเงิน 2,820 บาท รวมเป็น
เงิน 141,300 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 23,550 บาท เป็นเงิน 141,300 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 460 บาท เป็นเงิน 2,760 บาท รวมเป็น
เงิน 144,060 บาท
(2) เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 372,780 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 30,220 บาท เป็นเงิน 181,320 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 570 บาท เป็นเงิน 3,420 บาท รวมเป็น
เงิน 184,740 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 30,790 บาท เป็นเงิน 184,740 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท รวมเป็น
เงิน 188,040 บาท
(3 ) เงินเดือน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 220,020 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 17,570 บาท เป็นเงิน 17,880 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 310 บาท เป็นเงิน 1,860 บาท รวมเป็น
เงิน 109,140 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 18,190 บาท เป็นเงิน 109,140 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 290 บาท เป็นเงิน 1,740 บาท รวมเป็น
เงิน 110,880 บาท

878,160

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
(1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
(2) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือน
ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

60,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนชมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
(432 คนx200 วัน x 20 บาท จํานวน 1,728,000 บาท
) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) จํานวน 100,000 จํานวน
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ของนักเรียนโรงเรียนชมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สังกัด (สพฐ.)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

938,800

บาท

รวม

8,800

บาท

จํานวน

8,800

บาท

รวม

530,000

บาท

จํานวน

130,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและหน้าที่ของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์
(2) ค่าประกันภัยรถยนต์ EMR ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประกันภัยรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคํา
สั่งจากนากยกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
(2) โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
(3) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(4) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
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(5) โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(6)โครงการอาหารปลอดภัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอาหารปลอดภัย โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
(7) โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(8) โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ เป็นต้นโดยให้หมายความรวมถึงค่าปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ จํานวน 127,200 บาท และเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ยานพาหนะ จํานวน12,800 บาท ได้แก่ รถยนต์บรรทุก จํานวน 1
คัน ประกอบด้วย
-ค่าซ่อมปกติ จํานวน 12,800 บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560)

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

400,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

30,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นรายการเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไประยะเวลาอันสั้น

จํานวน

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น
แยกเป็น
- รถยนต์บรรทุก จํานวน 1 คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 46,700 บาท วัสดุหล่อ
ลื่น 3,800 บาท รวม 50,500 บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560)

100,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ทรายอะเบท
สารเคมีพ่นหมอกควัน กําจัดพาหะนําโรค วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ยาฆ่าเชื้อโรค เคมีภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

จํานวน

150,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

50,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

20,000

บาท

รวม
รวม

10,000

จํานวน

10,000

บาท

รวม

380,000

บาท

รวม

380,000

บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุน อสม.ในเขตเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จํานวน
ดําเนินงานด้านสาธารณสุขโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 19 ชุมชน

380,000

บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

บาท
10,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

1,376,760

บาท

รวม

1,241,760

บาท

รวม

1,241,760

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
(1) เงินเดือน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม จํานวน 1
อัตรา เป็นเงิน 445,620 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 36,310 บาท เป็นเงิน 217,860 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท รวมเป็น
เงิน 221,160 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 36,860 บาท เป็นเงิน 221,160 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท รวมเป็น
เงิน 224,460 บาท
(2) เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 359,440 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 29,110 บาท เป็นเงิน 174,660 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 570 บาท เป็นเงิน 3,420 บาท รวมเป็น
เงิน 178,080 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 29,680 บาท เป็นเงิน 178,080 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 540 บาท เป็นเงิน 3,240 บาท รวมเป็น
เงิน 181,320 บาท
• เงินประจําตําแหน่ง
(1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม เดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
(2) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เดือนละ 1,500
บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

805,020

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง
(1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม เดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
(2) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เดือนละ 1,500
บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

จํานวน

60,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือน17,410 บาท
เป็นเงิน 208,920 บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน เดือนละ 700
บาท
เป็นเงิน 8,400 บาท รวมเป็นเงิน 217,320 บาท
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 138,000 บาท

จํานวน

355,320

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 21,420 บาท แยกเป็น
1.1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,785
บาท เป็นเงิน 21,420 บาท

21,420

บาท
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งบดําเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคํา
สั่งจากนากยกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

20,000

บาท

รวม

35,000

บาท

รวม

35,000

บาท

จํานวน

35,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
• ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
-ชื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้
-ชื้อโต๊ะสําหรับให้บริการประชาชน จํานวน 1 ตัว
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

420,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

420,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

420,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
(1) โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
(1) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
(1) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,135,240

บาท

รวม

839,040

บาท

รวม

839,040

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
(1) เงินเดือน ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 392,700 บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 31,880 บาท เป็นเงิน 191,280 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 570 บาท เป็นเงิน 3,420 บาท รวมเป็น
เงิน 194,700 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 32,450 บาท เป็นเงิน 194,700 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท รวมเป็น
เงิน 198,000 บาท
(2) เงินเดือน นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 201,660
บาท แยกเป็น
- ครึ่งปีแรก เดือนละ 16,340 บาท เป็นเงิน 98,040 บาท และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ๆ ละ 310 บาท เป็นเงิน 1,860 บาท รวมเป็น
เงิน 99,900 บาท
- ครึ่งปีหลัง เดือนละ 16,650 บาท เป็นเงิน 99,900 บาท และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ๆ ละ 310 บาท เป็นเงิน 1,860 บาท รวมเป็น
เงิน 101,760 บาท
(3) เงินเดือน เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 202,680
บาท

797,040

บาท

จํานวน

42,000

บาท

รวม

296,200

บาท

รวม

27,600

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม

27,600

บาท

156,100

บาท

50,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง
(1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคํา
สั่งจากนากยกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆฯลฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จํานวน 10,000
บาท
และเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ จํานวน 96,100
บาท ได้แก่ รถกระเช้า จํานวน 1 คัน / รถจักรยานยนต์ จํานวน 3
คัน ประกอบด้วย
-ค่าซ่อมกลาง จํานวน 96,100 บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560)

106,100

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รวม
จํานวน

112,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น
แยกเป็น
- รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 3,700 บาท วัสดุหล่อ
ลื่น 300 บาท รวม 4,000 บาท
- รถกระเช้า จํานวน 1 คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 46,700 บาท วัสดุหล่อ
ลื่น 3,800 บาท รวม 50,500 บาท
- รถจักรยานยนต์ (ซาเล้ง) จํานวน 2 คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 7,400
บาท วัสดุหล่อลื่น 600 บาท รวม 8,000 บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560)

62,500

บาท

บาท
30,000 บาท

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

20,000

รวม
รวม

2,310,000

รวม

500,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ค่าวัสดุ

จํานวน

500,000

บาท

รวม

200,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

200,000

บาท

รวม

1,610,000

บาท

รวม

1,610,000

บาท

จํานวน

418,000

บาท

474,000

บาท

งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
(1) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า (คสล.) รูปตัวยู
บริเวณโดยรอบอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 13
ตําบลคอนสวรรค์(หลั'ใหม่)

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
สูง 0.50 เมตร พร้อมฝา คสล. ความยาวรวม 138.00 เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน ท2-13)
(2) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า (คสล.) รูปตัวยู
จํานวน
ตามแนวถนนบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 13
ตําบลคอนสวรรค์ (หลัง
ใหม่)
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
สูง 0.50 เมตร พร้อมฝา คสล. ความยาวรวม 156.00 เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน ท2-13)

บาท

บาท
700,000 บาท
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300,000

บาท

418,000

บาท

1,142,720

บาท

รวม

522,720

บาท

รวม

522,720

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
(1.1) คนงานดูแลสวนสาธารณะ จํานวน 1 อัตรา (ตามภารกิจ)
เดือนละ 9,400 บาท เป็นเงิน 112,800 บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน
เดือนละ380 บาท เป็นเงิน 4,560 บาท รวมเป็นเงิน 117,360 บาท
(1.2) คนงานดูแลสวนสาธารณะ(ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท
(1.3) ช่างก่อสร้าง (ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,400
บาท
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนเดือนละ380 บาท เป็นเงิน 4,560 บาท รวม
เป็นเงิน 117,360 บาท

450,720

บาท

จํานวน

72,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

620,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000

บาท

จํานวน

270,000

บาท

(3) โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเดินเท้า)
จํานวน
บริเวณโดยรอบอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 13
ตําบลคอนสวรรค์(หลังใหม่)
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเดินเท้า)
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน ท2-14)รอยตัดป้องกันการขยายตัวทุกระยะ
30.00 เมตร
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า (คสล) รูปตัวยู บริเวณโดยรอบอาคารสํานัก จํานวน
งานเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตําบลคอนสวรรค์ (หลังใหม่)
เพื่อเป็นค่าใช้้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยู สูง 0.50 เมตร พร้อมฝา คสล. ความยาวรวม 138.00 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท2-13)
งานสวนสาธารณะ
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(2.1)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 72,000 บาท แยกเป็น
(2.1.1) คนงานดูแลสวนสาธารณะ
(ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท
(2.1.2) คนงานดูแลสวนสาธารณะ(ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
เดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
(2.1.3) ช่างก่อสร้าง(ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลคอนสวรรค์
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
ตําบล
คอนสวรรค์
จํานวน 50,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

350,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

300,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม

2,926,120

บาท

รวม

1,819,620

บาท

รวม

1,819,620

บาท

จํานวน

1,635,360

บาท

วัสดุการเกษตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(1) พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 12,440 บาท เป็นเงิน 149,280 บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 155,280
บาท
(2) พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 11,240 บาท เป็นเงิน 134,880 บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน เดือนละ 450 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท รวมเป็นเงิน 140,280
บาท
(3) คนงานประจํารถบรรทุกขยะ(ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 11,420 บาท เป็นเงิน 137,040 บาท และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน เดือนละ 450 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท รวมเป็นเงิน 142,440
บาท
(4) คนงานประจํารถบรรทุกขยะ (ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 9,400 บาท เป็นเงิน 112,800 บาทและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน เดือนละ 380 บาท เป็นเงิน 4,560 บาท รวมเป็นเงิน 117,360
บาท
(5) คนงานประจํารถบรรทุกขยะ (ทั่วไป) จํานวน 10 อัตราๆ เดือน
ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 1,080,000 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 196,260 บาท แยกเป็น
1.1) พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 745 บาท เป็นเงิน 4,140 บาท
1.2) พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 1,595 บาท เป็นเงิน 19,140 บาท
1.3) คนงานประจํารถบรรทุกขยะ (ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 1,415 บาท เป็นเงิน 16,980 บาท
1.4) คนงานประจํารถบรรทุกขยะ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
1.5 ) คนงานประจํารถบรรทุกขยะ (ทั่วไป) จํานวน 10 อัตรา ๆ เดือน
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

184,260

บาท

รวม
รวม

1,106,500

จํานวน

480,000

บาท

จํานวน

225,000
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รวม

401,500
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วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

200,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลคอนสวรรค์
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จํานวน 6,900
บาท
และเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะ จํานวน 218,100 บาท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขยะ จํานวน 3
คัน ประกอบด้วย
-ค่าซ่อมกลาง จํานวน 218,100 บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560)
ค่าวัสดุ

บาท
705,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1284 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น
แยกเป็น
- รถบรรทุกขยะ จํานวน 3 คัน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 46,700 บาท/คัน วัสดุ
หล่อลื่น 3,800 บาท/คัน รวม 151,500 บาท
(หนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
(1) โครงการก่อสร้างบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูล พร้อมลานตากและโรงเก็บ
สิ่งปฏิกูล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ (กองสวัสดิการฯ)
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(2) โครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการชุมชนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ (กองสวัสดิการฯ)
(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับประชาชนทั่วไป
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน
ทั่วไปโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ (กองสวัสดิการฯ)
(4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ(กองสวัสดิการฯ)
(5) โครงการฝึกอบรมผู้นําเยาวชนต้านยาเสพติด
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมผู้นําเยาวชนต้านยาเสพ
ติดโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ(สํานักปลัดเทศบาล)
(6) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
-เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)
(7) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท
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100,000

บาท

150,000

บาท

รวม

250,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

250,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000

บาท

50,000

บาท

(8) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
จํานวน
สงกรานต์
-เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการ “นํ้าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ” จํานวน
โดยมีวัตถุประสงค์นําศาสตร์พระราชาในการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า
มายกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
โดย
การสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้ประโยชน์จากนํ้าและดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสาน
ด้วยการพึ่งตนเองในการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของ
ประชาชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือ
ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่า
โล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ
เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัด
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์
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200,000

บาท

640,100

บาท

รวม

100

บาท

รวม

100

บาท

จํานวน

100

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

590,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

590,000

บาท

50,000

บาท

80,000

บาท

(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้ ค่า
เช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจํา
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่า
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช
จํานวน
สุดาฯ
ประจําปี 2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปี 2562 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
(2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เคื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้
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(3) โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีของดีคอน
สวรรค์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เคื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต
(4) โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ผู้สูงอายุนักเรียน
นักศึกษาหรือประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ
(5) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เคื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช
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(6) โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีวันเข้า
พรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เคื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง
(7) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้ ค่ารับรองผู้ที่เชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน
เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เคื่องเสียง เต้นท์
เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา
ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
(8) โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เคื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค
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รวม

947,944

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

947,944

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

275,944

บาท

จํานวน

275,944

บาท

รวม

672,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารตลาดสด หรืออาคารสถานที่ในที่
สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาตําบลคอนสวรรค์
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ประจําอาคารตลาดสด หรืออาคาร
สถานที่ และสถานที่ในที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาตําบลคอน
สวรรค์

520,000

บาท

152,000

บาท

(9) โครงการจัดงานวันรัฐพิธีต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ จํานวน
หัว มหาวชิราลงกรณ์, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถฯ, วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อใช้จ่ายดัง
นี้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานรัฐพิธี โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้ ค่าวัสดุ ธงตราสัญลักษณ์ ภาพพระ
บรมยาลักษณ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง
ค่าเ
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน

รวม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรค์ ตามโครงการงานประเพณี จํานวน
ของดีคอนสวรรค์
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๑) ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ตั้งไว้ ๒62,944 บาท แยกเป็น
- ตู้เอทีเอ็ม จํานวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๓๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗2,0๐๐ บาท
- ตลาดสด/ห้องนํ้า ค่าเช่า ๙,๒๓๒ บาท/เดือน เป็นเงิน 110,784 บาท
- อาคารพาณิชย์ ค่าเช่า ๖,๖๘๐ บาท/เดือน เป็นเงิน ๘๐,๑๖๐ บาท
(๒) ค่าประกันภัยอาคารตลาดสดเทศบาล ตั้งไว้ ๑๓,๐๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

13,759,616

บาท

รวม

13,759,616

บาท

รวม

13,759,616

บาท

ค่าชําระหนี้เงินต้น
จํานวน
๑)ชําระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาล จํานวน 1,557,064 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดยสํานักงาน
เทศบาลตําบลคอนสวรรค์กู้เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล ตาม
สัญญาเลขที่ 1750/70/2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นเงินต้น
งวดที่ 1

1,557,064

บาท

ค่าชําระดอกเบี้ย
จํานวน
๑) ชําระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาล จํานวน 535,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล ซึ่ง
เทศบาลตําบลคอนสวรรค์ กู้เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล ตาม
สัญญาเลขที่ 1750/70/2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดอกเบี้ย ปีที่ 1
จํานวน 535,500 บาท

535,500

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๑)เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อให้มี
สวัสดิการและความคุ้มครองเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รวม
7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์
บุตร ชราภาพและชดเชยการขาดรายได้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคํานวณทั้งปี จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง
ของเทศบาล (เทศบาลสมทบในฐานะนายจ้าง คํานวณจ่าย 5 %)

จํานวน

192,510

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑)เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคํานวณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากฐาน
ข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2562 คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปีย้อนหลังจํานวน 816 ราย (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
๑)เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ โดยคํานวณเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูล
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ 2562 คํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง จํานวน 332 ราย(ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลง
ดเวันที่ 23 มิถุนายน 2560)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
๑)เพื่อจ่ายสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
สํารองจ่าย
๑)เพื่อใช้จ่ายสําหรับจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ตามความจําเป็นในกรณีงบ
ประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้หรือ เกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยสาธารณะต่างๆ หรือกรณีจําเป็น
เร่งด่วนที่ต้องจ่ายเงินตามกิจกรรมต่างๆ ในหน้าที่ของเทศบาล

จํานวน

7,344,000

บาท

จํานวน

3,187,200

บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

382,673

บาท

งบกลาง
งบกลาง

หน้า : 45/45

วันที่พิมพ์ : 5/11/2561 13:11:21

เงินช่วยพิเศษ
๑)เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ประจํา พนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานเทศบาล
บํานาญ พนักงานครูเทศบาล ถึงแก่ความตาย
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
๑)เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมารวม
คํานวณ

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

508,669

บาท

