
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบ้านสาง

อําเภอ เมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,371,090 บาท
งบบุคลากร รวม 6,892,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก / รองนายกได้แก่   
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับนายก
เทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท  
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน  364,320 บาท  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก (210200) 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก/รองนายก ได้แก่
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000
 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี   ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)    
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ได้แก่
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000 บาท  
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการนายกเทศมนตรี
และทีปรึกษานายกเทศมนตรี  ได้แก่
1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน เป็น
เงิน 115,920 บาท
2. ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900
 บาท จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน เป็น
เงิน 82,800 บาท   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (210600) 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180 บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นเงิน 182,160 บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420 บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นเงิน 149,040 บาท
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 10
 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,267,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,895,500 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)                 
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือน โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน  6
 อัตรา  เป็นเงิน จํานวน 2,168,200 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน  โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน  จํานวน  5  อัตรา  เป็น
เงิน จํานวน  1,727,300 บาท  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง (220300)    
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล  และหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  ซึงได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 90,000
  บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ซึงได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง โดย
คํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน  42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)   
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  2 อัตรา
โดยคํานวณ ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที 12 พฤษภาคม 2547  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)  
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เช่น ค่าครองชีพชัวคราว เป็น
ต้น จํานวน  2  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 3,185,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 589,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 142,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน สังกัดสํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง จํานวน 30,000
    บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตามที กฎหมาย และระเบียบหนังสือสังการกําหนด  ได้แก่ ค่าเงินรางวัล
แก่เจ้าหน้าทีตํารวจ ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างผู้ที
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ  
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ จํานวน 65,600  บาท (เงินรางวัลประจําปี) 
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทัว
ไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  จํานวน  46,800  บาท (เงินรางวัลประจําปี)                
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง     

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (310200)      
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ้านสาง         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)     
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป สังกัดสํานักปลัด
เทศบาลและกองคลัง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 372,000 บาท
-  ค่าเช่าบ้าน (310400)         
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซือบ้านพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด
เทศบาลและกองคลัง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรีและ
พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาลและกองคลัง หรือผู้มีสิทธิอืน ซึง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,765,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 1,100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่น   ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาขนย้ายของ ค่าจ้างเหมา
จัดทําของขวัญหรือของทีระลึก  ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมา
ยาม  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรืน สวยงาม และน่า
อยู่ ของทีทําการเทศบาลตําบลบ้านสาง สวนสาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยถางหญ้า, ตัดหญ้า, ใส่ปุ๋ย, ดูแลรักษาต้นไม้หรือทีสาธารณะ,ดูแล
รักษาความสะอาดอาคารสถานที, ถนน, ซ่อมบํารุงไฟฟ้าแสงสว่าง, ค่าจ้าง
พ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย, ค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นพับต่างๆ ,ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานทีสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านสาง  ค่าจ้างเหมาเวรยาม รักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง
เหมาดูแลศูนย์ไอซีทีตําบลบ้านสาง  ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บเล่มหรือเข้า
เล่มปกหนังสือ, ค่าล้างรูป, อัดรูป, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าประกันภัยรถ
ยนต์  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา  ค่าติดตัง
โทรศัพท์   ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าจ้างเหมาผู้จัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
ต่างๆ ของเทศบาล  รวมถึงค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที และเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล  สังกัดสํานักปลัดฯ และกอง
คลัง ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 96 ข้อ 3 หน้า 102 ข้อ 2และยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 127,128
  ข้อ 15,16 ) 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 34,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ (320200) 
1.ค่ารับรอง รวม 34,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี  
(1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 14,000
 บาท   
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหารค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ
ทีระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทัง
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง
(1.2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการ จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการฯ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบฯ  หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ซึง
จําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุม อบรม สัมมนา ของคณะ
ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล และกองคลัง โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สังกัดสํานักปลัดฯและกองคลังในการไปประชุม อบรม สัมมนา
ต่างๆ เป็นต้น ของผู้บริหาร รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2549 รวมแก้ไขเพิมเติม หรือตามที
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด) 

โครงการจัดการเลือกตัง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน ผู้บริหาร
ท้องถิน หรือการส่งเสริมการเลือกตังในทุกระดับ รวมทังเลือกตัง
ซ่อมฯ เช่นจ่ายค่าอาหาร,อาหารว่าง,ค่าป้ายผ้า,ค่าเครืองเขียน ฯลฯ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว.3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน        ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564)ยุทธศาสตร์
ที 5 หน้า 124  ข้อ 4 ) 

โครงการจัดอบรมพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการพ.ศ.2540 ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นําท้องถิน โดยจัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรมต่างๆ ป้ายผ้าโครงการ ฯลฯ เพือให้ผู้เข้า
รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1/พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 4  ข้อ 1 ) 
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเมืองพะเยาในการ
ดําเนินงานสถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน การแจ้งเวียน เผยแพร่ การประสานงานกับหน่วยงาน
อืนๆ ทีเกียวข้อง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การให้คําปรึกษา
หรือแนะนําหลักเกณฑ์วิธีการในการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้
กับประชาชน ตลอดถึงข้อมูลอืนทีเกียวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน ทัง
ในด้านสาธารณภัย การป้องกันโรคติดต่อ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560 ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลงฉบับที 2 /พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 1  ข้อ 1 ) 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 6,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นําท้อง
ถิน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร,อาหารว่าง,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าป้ายผ้า
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง เพือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และประพฤติตนดีและสามารถดํารงชีวิตร่วมกับผู้อืนได้อย่างมี
ความสุข  และนําหลักธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะ
สม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ( ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 1
 /พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 5 ข้อ 1 ) 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร,อาหารว่าง,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าป้ายผ้าโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้างและผู้นําท้อง
ถิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557)
 ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 5
 หน้า 125 ข้อ 8 )   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ที
ชํารุดเสียหายให้มีสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  เครืองถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ อุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบ้านสาง  อาคารสํานักงาน วัสดุต่างๆ ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน (330100) 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  หนังสือพิมพ์
และวารสารให้กับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  และเทศบาลตําบล
บ้านสาง  เก้าอี  โต๊ะ  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไขหมึก
โรเนียว และค่าจัดซือนําดืมสะอาด สําหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการของสํานักงานเทศบาล ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -
 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 96  ข้อ 3 ) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)                         
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น  ถ่านไฟฉาย หลอด
ไฟ ฯลฯ  เป็นต้น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)        
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ   เช่น แปรง ไม้
กวาด  สบู่  ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ดกระจกฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน  กันชนรถยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800)       
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน  นํามันเครืองฯลฯ ทีใช้ในกิจการของเทศบาลตําบล
บ้านสาง สําหรับรถยนต์ส่วนกลางหรือเครืองจักรต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบ้านสาง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
 0808.2/ว.1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)         
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสําหรับใช้ในการโฆษณาและเผย
แพร่  เช่น ฟิล์ม  กระดาษ  โปสเตอร์  แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์(331400)          
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แป้นพิมพ์   เมาส์  กระจก
กรองแสง  แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 461,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า (340100)    
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล อาคาร และสถานทีทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านสาง  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)               
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสาง 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ (340400)       
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงค่า
ไปรษณีย์ในงานเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถินด้วย    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 300,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม (340500)         
เพือจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต  ค่ารับบริการสัญญาณ
โทรทัศน์  ค่าโทรสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ด้านโทรคมนาคม ฯลฯ สังกัด
สํานักปลัดและกองคลัง 

งบลงทุน รวม 2,281,050 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,281,050 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 58,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 200 ตัวๆ ละ 290 บาท โดยมี
รายละเอียด  ดังนี
- ผลิตจากพลาสติก
- มีพนักพิง
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียน
แปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 14 ข้อ 10 ) (รายละเอียดตามแบบทีมี
จําหน่ายทัวไปในท้องตลาด)

ค่าจัดซือเก้าอีห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านสาง จํานวน 59,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี  จํานวน 20 ตัวๆ ละ  2,990 บาท โดยมีราย
ละเอียด ดังนี
- มีพนักพิง
- ปรับระดับสูง - ตําได้
- ขาจากเหล็กชุบด้วยโครเมียม
- มีทีพักแขน
- มีทีนังบุด้วยฟองนํา
(รายละเอียดตามแบบทีมีจําหน่ายทัวไปในท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ
.2561 หน้า 13 ข้อ 7 ) 
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ค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์ จํานวน 3,450 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์ จํานวน 1 เครืองๆ ละ 3,450
 บาท โดยมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- แบบตังโต๊ะ 
- ระบบสองสาย
- หน้าจอแสดงผล
- ช่องเชือมต่อ 1 ช่อง
- ช่อง Data Port 1 ช่อง
- Spaker Phone
(รายละเอียดตามแบบทีมีจําหน่ายทัวไปในท้องตลาด)(ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ
.2561 หน้า 13 ข้อ 5 ) 

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 1 เครืองๆ ละ 18,000
 บาท โดยมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- ส่งเอกสารได้ครังละ 20 แผ่น
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561)(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 13 ข้อ 4 ) 

ค่าจัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลังๆ ละ  3,000
 บาท โดยมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- ขนาด 2 บานเลือนทึบ
- มีแผ่นชันปรับระดับ 2 ชิน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1500X400X850 มม.
(รายละเอียดตามแบบทีมีจําหน่ายทัวไปในท้องตลาด)(ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ
.2561 หน้า 14 ข้อ 9 ) 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถ
บรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ  โดยมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
( รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 )(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 /พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 5
 หน้า 10 ข้อ 2 ) 
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ค่าจัดซือรถยนต์ตรวจการณ์ขับเคลือนสองล้อ จํานวน 1,280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์ตรวจการณ์ขับเคลือนสองล้อ  จํานวน 1
 คัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์ สูง
สุดไม่ตํากว่า 100 กิโลวัตต์ แบบขับเคลือน 2 ล้อเครืองยนต์เบนซิน โดยมี
คุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
1. เป็นรถยนต์นัง 4 ประตู (เข้า - ออก)
2. เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงและป้องกันสนิม
3. มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกมาตรฐาน คือเครืองปรับอากาศ วิทยุ และ
อุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
4. ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะตําสุดถึงพืน) ไม่น้อยกวา 180 มิลลิเมตร
5. โครงการสร้างหลังคาเป็นชินเดียวตลอดคัน 
6. มีประตูด้านหลัง
( รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 /พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 5
 หน้า 10 ข้อ 1 ) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง ชนิดพกพา (โทรโข่ง) จํานวน 4,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียง ชนิดพกพา (โทรโข่ง) จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,800 บาท โดยมีราย
ละเอียด  ดังนี
- แบบมือถือ ขนาด 15 วัตต์ (สูงสุด 23 วัตต์ )หรือดีกว่า
- ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 9 ชัวโมง
- มีไมโครโฟรแบบกดแยกอิสระจากตัวเครือง
(รายละเอียดตามแบบทีมีจําหน่ายทัวไปในท้องตลาด)(ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 /พ.ศ
.2561 หน้า 14 ข้อ 11 ) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว) จํานวน 1 เครืองๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงผลเพือแสดงผล  โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผนวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
( รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561)(ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4
 /พ.ศ.2561 หน้า 12 ข้อ 2 ) 
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ค่าจัดซือสแกนเนอร์ สําหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 1 จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครืองๆ ละ18,000 บาท โดย
มีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A 4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า20  ppm
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง ( รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
)(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียน
แปลง ฉบับที 4 /พ.ศ.2561 หน้า 12 ข้อ 3 ) 

งบรายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน (551000 )
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง (510100)

จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามมิติที 2 มิติด้านคุณภาพ
และการให้บริการของการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพือกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ ประจําปี 2562 หรือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลการ
พัฒนาองค์กรด้านต่างๆ ทีเป็นประโยชน์แก่เทศบาล จากองค์กรหรือ
สถาบันภายนอกทีมีความเป็นกลาง (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 126 ข้อ 10 ) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 11,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 11,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 11,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทํา / ทบทวนแผนชุมชน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน) จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทํา/ทบทวนแผน
ชุมชน(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) ประจําปี พ.ศ.2562  และจัดทําเวทีประชาคม
หมู่บ้าน โดยสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทํารูปเล่มแผนชุมชน ฯลฯ
 ตลอดถึงการจัดอบรม การเก็บข้อมูลต่างๆ ฯลฯ เพือส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนเป็นประจําทุกปี และเป็น
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพืนที (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว
.3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว
.856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553 ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 124  ข้อ 5 ) 
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โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกระบวนการจัด
ทํา ทบทวน ปรับปรุง เพิมเติม เปลียนแปลง แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564 )และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิม
เติม / เปลียนแปลง และจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือจัด
ทํา / ทบทวน เพิมเติม เปลียนแปลง แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564 ) ตลอดถึงการจัดอบรม การเก็บข้อมูลต่างๆฯลฯ เพือเป็นกระบวน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพืนทีฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559  
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียน
แปลง (ฉบับที 1 ) /พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 10  ข้อ 1 ) 

งานบริหารงานคลัง รวม 43,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืน ๆ ทีอยู่ในการดูแลของกอง
คลัง  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ปรับอากาศ โทรศัพท์ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน (330100)            
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอี  โต๊ะ  ตู้
เก็บเอกสาร กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)                       
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์  กระจกกรอง
แสง แผ่นดิสก์โปรแกรม หมึกพิมพ์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลังๆ ละ 3,000
  บาท โดยมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- ขนาด 2 บานเลือนทึบ
- มีแผ่นชันปรับระดับ 2 ชิน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1500X400X850 มม.
(รายละเอียดตามแบบทีมีจําหน่ายทัวไปในท้องตลาด)(ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลงฉบับที 4 /พ.ศ.2561
 หน้า 14 ข้อ 8 )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 498,500 บาท
งบบุคลากร รวม 254,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 254,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 254,100 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 82,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 17,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100) เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
 - เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 7,600  บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล  
- ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน 10,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)          
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ที
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน (310400) เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ซึงมีสิทธิได้
ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร หรือไปประชุม อบรม สัมมนาของ
พนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 รวมแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2549 รวมแก้ไขเพิม
เติม หรือตามทีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด)

งบลงทุน รวม 162,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศติดรถยนต์ แบบแขวน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ติดรถยนต์ แบบแขวน พร้อมติด
ตัง ประจํารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน  บน-7388 พย จํานวน 1
 ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังนี
- ติดหลังคาแครีบอยในรถยนต์, ขนาดไม่น้อยกว่า 9000 บีทียู, เปิดปิด
จากด้านคนขับ, ชุดแอร์มีพัดลมช่วยระบายความร้อนด้านหน้า สําหรับ
โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน(รายละเอียดตามแบบ
และราคาทีมีจําหน่ายตามท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 15
 ข้อ 14 )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องติดรถยนต์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกล้องติดรถยนต์ จํานวน 2 จุด พร้อมติด
ตัง  จํานวน 1 ชุด ประจํารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน  บน-7388 พย
 โดยมีคุณลักษณะดังนี
-กล้องด้านหน้ารถและห้องพยาบาลของรถ มีความคมชัดทังกลางวันและ
กลางคืน , บันทึกไฟล์วิดีโอได้ ,มีหน้าจอแสดงผลการบันทึก ,มีหน่วย
ความจําในการจัดเก็บ สําหรับโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์
ฉุกเฉิน (รายละเอียดตามแบบและราคาทีมีจําหน่ายตามท้อง
ตลาด)               (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
เติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 15 ข้อ 14 )
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจแบบมือบีบ จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ แบบมือบีบประจํารถบริการแพทย์
ฉุกเฉิน ทะเบียน บน-7388 พย สําหรับผู้ใหญ่ จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี
-หน้ากาก ตัวลูกยางบีบช่วยหายใจ ชุดวาล์วออกซิเจน ถุงเก็บ สําหรับ
โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (รายละเอียดตามแบบ
และราคาทีมีจําหน่ายตามท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 15
 ข้อ 14 )

ค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตติดผนังแบบดิจิตอล จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตติดผนัง แบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
-ตัวเครือง ,สายท่ออากาศ ,แถบพันต้นแขนขนาด 22-42 ซม.
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตติดผนัง แบบดิจิตอล ประจํา
รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน บน-7388 พย สําหรับโครงการปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (รายละเอียดตามแบบและราคาทีมี
จําหน่ายตามท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 15 ข้อ 14 )

ค่าจัดซือเครืองวัดอุณหภูมิร่างกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดอุณหภูมิร่างกาย ประจํารถบริการแพทย์ฉุก
เฉิน ทะเบียน  บน-7388 พย จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
-ช่วงการวัดอุณหภูมิหน้าผาก 32 – 42 องศา ,ช่วงการวัดอุณหภูมิพืน
ผิว 0 – 60 องศา,มีหน้าจอแสดงผลการวัด,แบตเตอรี สําหรับโครงการ
ปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (รายละเอียดตามแบบและราคา
ทีมีจําหน่ายตามท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -
 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 15 ข้อ 14 )

ค่าจัดซือเตียงรถเข็นพยาบาล พร้อมรางสเตเชอร์ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงรถเข็นพยาบาล พร้อมรางสเตเซอร์จํานวน 1
ชุด  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เตียงสามารถปรับนัง นอน เอนหลังได้ ทีนอนบุด้วยฟองนําหุ้นพีวี
ซี โครงสร้างทําจากแผ่นอลูมิเนียม
- รางสเตเซอร์ ทําจากสะแตนเลส, รถเข็นพยาบาลสามารถขึนรถและลงรถ
ได้ ,ด้านล่างของฐานจัดเก็บเปลกระดานได้
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงรถเข็นพยาบาล พร้อมรางสเตเชอร์ประจํารถ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน บน-7388 พย
สําหรับโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (รายละเอียด
ตามแบบและราคาทีมีจําหน่ายตามท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561
 หน้า 15 ข้อ 16 )
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ค่าจัดซือถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ ประจํารถบริการแพทย์
ฉุกเฉิน ทะเบียน บน-7388 พย ขนาด 1.5 คิว จํานวน 1  ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี
-ชุดวาล์วปรับลดแรงดันการไหลของออกซิเจน ,หน้ากากให้ออกซิเจน
พร้อมสาย สําหรับโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน(ราย
ละเอียดตามแบบและราคาทีมีจําหน่ายตามท้องตลาด)(ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 4 /พ.ศ
.2561 หน้า 16 ข้อ 19 )

ค่าจัดซือเปลกระดานเคลือนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเปลกระดานเคลือนย้ายผู้ป่วย พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
-ทําจากพลาสติกชนิดแข็ง ,สายเข็มขัดรัดผู้ป่วย ,ชุดหมอนประคองศรีษะ
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเปลกระดานเคลือนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ ประจํา
รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน  บน-7388 พย สําหรับโครงการปรับ
ปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน(รายละเอียดตามแบบและราคาทีมี
จําหน่ายตามท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 15 ข้อ 15 )

ค่าจัดซือเปลตักผู้ป่วย จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเปลตักผู้ป่วย จํานวน 1 ชุด  ประจํารถบริการแพทย์
ฉุกเฉิน ทะเบียน  บน-7388 พย โดยมีคุณลักษณะดังนี
-โครงสร้างทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด์, สามารถพับได้และแยกเป็นสอง
ท่อนได้, มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย
สําหรับโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (รายละเอียด
ตามแบบและราคาทีมีจําหน่ายตามท้องตลาด)(ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561
 หน้า 15 ข้อ 18 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าปรับปรุงรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน บน –
 7388 พย โดยปรับปรุงพืนทีใช้สอยภายในห้องโดยสารผู้ป่วย พร้อมติด
ตัง  จํานวน 1 ชุด  โดยมีรายละเอียดดังนี
- ทีนังพร้อมพนักพิง มีช่องเก็บของด้านล่าง สําหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน 
- พืนทําจากโฟเมก้า
- ตู้เก็บของมีประตูบานเลือน
- มีชันวางและเก็บสิงของ
- ผนังสําหรับติดตังเครืองวัดความดันโลหิตและนาฬิกา
- มีนาฬิกาแบบดิจิตอล
- ปรับปรุงกระจกบานเลือนด้านหลังคนขับให้สามารถสือสารกันได้
- มีระบบไฟส่องสว่างในห้องพยาบาล ขนาด 12V
- มีทีแขวนภาชนะใส่สารนําและทีแขวนตัวในการช่วย CPR
- มีกระเป๋าปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุก
เฉิน พร้อมติดตัง  ทะเบียน  บน-7388 พย
สําหรับโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน(รายละเอียด
ตามแบบและราคาทีมีจําหน่ายตามท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 /พ.ศ.2561
 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 9  ข้อ 3 )
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 147,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 52,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า
ให้ความรู้แก่ผู้นําท้องถิน ประชาชน และเจ้าหน้าทีของรัฐ ได้มีความรู้
ความเข้าใจการป้องกันไฟป่า มีจิตสํานึกรักษ์และหวงแหนรักษาป่า และมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพืนทีตําบลบ้านสาง โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4 / ว
.2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที  3 หน้า 114 ข้อ 1 ) 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆเช่น วันขึนปีใหม่ วันสงกรานต์ และการรณรงค์เมา
ไม่ขับ เพือตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสนับสนุน
อาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครืองดืมแก่ผู้ปฏิบัติหน้าทีประจําจุด
บริการประชาชนในพืนทีตําบลบ้านสาง ฯลฯ (ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 หน้า 119  ข้อ 1 ) 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้น จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมแก่ประชาชน ด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบืองต้น  เพือส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นแก่ประชาชน  ผู้นําท้องถิน ให้มีความ
พร้อมในการระงับเหตุและแก้ไขสถานการณ์อัคคีภัยเบืองต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตมพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 ,พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550,ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 /พ.ศ
.2561 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 7 ข้อ 1 ) 
โครงการฝึกอบรมการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเด็กและประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเฝ้าระวังป้องกันการจมนํา สอนและฝึกหัดให้เด็กนัก
เรียนและประชาชน รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางนําได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงการฝึกทักษะการว่ายนําให้แก่เด็กให้สามารถเอาชีวิตรอด
จากการเสียชีวิตจากการจมนําได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว.2419 ลงวัน
ที 8 พฤศจิกายน 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 /พ.ศ
.2561 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 8 ข้อ 2 ) 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ทบทวน พัฒนาศักยภาพ การฝึก
ซ้อมแผนเตือนภัยเหตุการณ์จริงของอปพร. OTOS ทีมกู้ชีพกู้ภัย ตําบล
บ้านสาง  เพือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้
ปฏิบัติงาน  และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเบืองต้นแก่
ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอดถึงการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถินฯลฯ (พรบ.กําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542,ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจกรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553 ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 120  ข้อ 5 ) 

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)                
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถดับเพลิงหรือรถ
บรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลบ้านสาง เข่น ยางรถยนต์  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฟิลม์กรอง
แสง ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800)           
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  สําหรับรถบรรเทาสาธารณ
ภัยตําบลบ้านสาง หรือเครืองจักรต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบ้านสาง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
วิทยาศาสตร์  สําหรับรถกู้ชีพกู้ภัยทีใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบ้านสาง เพือใช้ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บ
ป่วยฉุกเฉิน เข่น สําลี ผ้าพันแผล แอลกฮอล์  ออกซิเจน เปลหามคนไข้ ลูก
ยาง สายยาง ถุงมือ นํายาต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย (331200)         
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกาย  สําหรับเจ้าหน้าทีอาสาสมัครผู้ปฎิบัต
◌ิงานให้แก่ราชการ  เช่น เสือกัก เสือ กางเกง เครืองหมาย เสือสะท้อน
แสง ฯลฯ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง (331600)              
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิง  อุปกรณ์ดับ
เพลิง  อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ค่าถังดับเพลิงเคมี  ค่าเปลียนสารเคมี ถังดับ
เพลิง ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,752,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,526,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,526,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 858,900 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลและเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล โดยแยกเป็น
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 287,800  บาท พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตัง
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 571,100  บาท พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตัง
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลสังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี โดยคํานวณตัง
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 613,200 บาท
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป โดยแยกเป็น
- พนักงานจ้างตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  3  อัตรา 
จํานวน 505,200 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 12 พฤษภาคม 2547
- พนักงานจ้างทัวไป ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  1
  อัตรา จํานวน  108,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 12
 พฤษภาคม 2547

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง (220700) 
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ของสํานักปลัดเทศบาล เช่น ค่าครองชีพชัวคราว เป็น
ต้น จํานวน    4  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    

งบดําเนินงาน รวม 218,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 41,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(310100) เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ           (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน  41,400  บาท เพือจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  10:19:46 หน้า : 20/46



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)               
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการ    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)                              
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล หรือผู้มีสิทธิอืน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมารถ
รับส่งเด็กเล็กทีด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านสาง  ค่าจ้าง
เหมาจัดทําของขวัญหรือของทีระลึก  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้ร่มรืน สวยงาม และน่าอยู่ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยถาง
หญ้า, ตัดหญ้า, ใส่ปุ๋ย, ดูแลรักษาต้นไม้หรือทีสาธารณะ, ดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที, รวมถึงค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที และเป็นประโยชน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านสาง   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 98
  ข้อ 6 )

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 38,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไป
ประชุม อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาลเช่น ค่าลง
ทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้าง ทีอนุมัติให้
ไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
 รวมแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2549 รวม
แก้ไขเพิมเติม หรือตามทีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
กําหนด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า (340100) เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบ้านสาง และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
บ้านสาง
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งบลงทุน รวม 7,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน  6 ตัวๆละ 1,200 บาท ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิว เพือติดตังทีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านสาง (รายละเอียดตามแบบและราคาทีมีจําหน่ายตามท้อง
ตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียน
แปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 14 ข้อ 12 )
      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,597,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 817,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 382,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนตําบลบ้านสาง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความ
สุข โดยจ่ายเป็นค่า ป้ายผ้าโครงการ ค่าอาหาร และเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯให้แก่เด็ก และเยาวชนตําบลบ้านสาง เพือให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอน และสามารถนําไป
ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 99  ข้อ 11 )

โครงการพัฒนาศักยภาพการขับเคลือนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตําบล
บ้านสาง

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการขับเคลือนเครือข่ายสภา
เด็กและเยาวชนตําบลบ้านสาง เพือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนได้
แสดงออก และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีสร้างสรรค์ร่วมกัน (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และระเบียบ หนังสือสัง
การอืนทีเกียวข้อง ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 97ข้อ 2 ) 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้าน
สาง

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้านสางให้ได้มาตรฐาน โดยจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าป้ายผ้าโครงการ ป้ายแสดงจุดต่างๆ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และ
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 99  ข้อ 10 ) 
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชนเนืองใน
วันเด็กแห่งชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กและ
เยาวชน เนืองในวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านสางโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองดืม ค่าป้ายผ้า ค่าสือสิงพิมพ์ ค่า
จ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 รวมทังแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน   และ
ระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 97  ข้อ 1 ) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 348,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาโดยแยก
เป็น - ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านสาง จํานวน 220,500 บาท จํานวนเด็ก 45 คน จํานวน 245
วันๆละ 20 บาท/คน/วัน ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว) เช่นสือการเรียน การ
สอน วัสดุสํานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว เครืองเล่นในร่มและกลาง
แจ้ง สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านสาง ฯลฯ
 จํานวน  76,500 บาท  จํานวน 45 คนๆละ 1,700 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) จํานวน  51,000 บาท จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านสาง เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าเครืองแบบ
นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561  ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 1/พ.ศ.2560ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 6
ข้อ1 ) 
             

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านสาง

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านสาง โดยให้ความรู้ในเรืองพัฒนาการเด็กให้กับผู้ปกครองและครูผู้
ดูแลเด็ก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557และระเบียบ หนังสือสังการอืนทีเกียว
ข้อง ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 หน้า 100  ข้อ 12 ) 

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุสํานักงาน (330100)               
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เครืองใช้ต่าง ๆ เช่น เก้าอี
ต่างๆ โต๊ะ ตู้ต่างๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข ค่าจัดซือนํา
สะอาด ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านสาง  
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 430,000 บาท
ค่าอาหารเสริมนม (330400)                                                 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้านสาง สังกัดเทศบาลตําบลบ้านสาง และเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)ใน
เขตพืนที ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 โดยแยกเป็น
1.ค่าอาหารเสริม (นม) ยูเอชที สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 2
 แห่ง จํานวน 195 คน ราคากลาง 7.82 บาท เป็นเวลา 60 วัน และนม
พาสเจอร์ไรส์  จํานวน ราคากลาง  6.59  บาท เป็นเวลา 200
 วัน จํานวน  349,040 บาท  ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 100  ข้อ 13 ) 
2. ค่าอาหารเสริม (นม) ยูเอชที สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1
แห่ง จํานวน 45 คน ราคากลาง 7.82 บาท เป็นเวลา  60 วัน และนมพาส
เจอร์ไรส์ ราคากลาง  6.59 บาท เป็นเวลา  200 วัน จํานวน 80,960
 บาท       (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 100  ข้อ 14 ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 780,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 780,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าจ้างจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที จํานวน 780,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
เพืออุดหนุนให้โรงเรียนบ้านสางและโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสาง  
โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ซึงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที 
ตังแต่ชันก่อนประถม ถึงชันประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 195 คนๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน  ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 ( ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 129
  ข้อ 1 ) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 611,400 บาท
งบบุคลากร รวม 330,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 330,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 330,400 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล(220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปีโดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 101,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( 310300) เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด
สํานักปลัดเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน(310400) เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 16,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 16,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ (320300) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไป
ประชุม อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของ
สํานักปลัดเทศบาลเช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาลทีอนุมัติ
ให้ไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2555 รวมแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2549
 รวมแก้ไขเพิมเติม หรือตามทีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900 ) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของงานสาธารณสุขฯ เช่น สารเคมีกําจัดศัตรู
พืช นํายาเคมีกําจัดลูกนํายุงลาย  พร้อมส่วนผสมอืน ๆ ทรายอะเบท และ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สารเคมีอืนๆ ยาสามัญประจําบ้านหรือ
เวชภัณฑ์ต่างๆ สําหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ฯลฯ
        (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 102 ข้อ 2 ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน ( 610300 ) เพืออุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.)หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน  สําหรับสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในระดับหมู่
บ้าน จํานวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท โดยจัดอบรมให้ความรู้ การ
ศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 74 ลง
วันที 8 มกราคม 2553 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว.1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 หรือตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 131
 ข้อ 1 )

งานโรงพยาบาล รวม 42,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 42,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 42,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฯลฯ โดย
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่เด็ก
และ เยาวชนให้ตระหนักถึงพิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด (ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว.3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 121  ข้อ 1 ) 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ เพือให้มีความรู้เรืองสุขภาวะทาง
เพศ โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ( ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2หน้า103 ข้อ 4 ) 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัคซีนพิษสุนัขบ้า และวัสดุการ
แพทย์ วัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์  แผ่นพับประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ ให้แก่สัตว์เลียง สัตว์จรจัด หรือสัตว์เลียงทีอยู่ในที
สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ
.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564)เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 1 /พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์
ที 2 หน้า 13  ข้อ 4 ) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,947,350 บาท
งบบุคลากร รวม 1,329,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,329,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 956,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองช่าง  จํานวน  3  อัตรา   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง (220300) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวย
การกองช่าง สังกัดกองช่าง ซึงได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างรตามภารกิจ  สังกัดกอง
ช่าง จํานวน  2  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 850 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง (220700) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 761,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100
) รวม 36,700 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 36,700 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือ
พนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองช่าง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ( 310300) เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการ 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน (310400) เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  / ค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกได้
ตาม ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทํากิจการต่าง ๆ ของกอง
ช่าง เช่น ค่าจ้างของขน แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างผู้ดูแลรักษาระบบ
ประปา   ฯลฯ  
  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หรือไปประชุม อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ สังกัดกองช่างในการ
ไปประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ เป็นต้น ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2549 รวมแก้ไขเพิมเติม หรือตามทีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ( 320400) เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมรถ ค่าซ่อมเครืองสูบนําพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์
สํารวจ ซ่อมเครืองตัดหญ้าฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 157,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
ค่าวัสดุสํานักงาน (330100) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  กระดาษไข  หมึกโรเนียว ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท
ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและ
หล่อลืน สําหรับรถจักรยานยนต์ สังกัดกองช่าง เช่นค่านํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ และเครืองจักรต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ เช่นแป้นพิมพ์ เมาส์  กระจกกรองแสง แผ่นดิสก์โปรแกรม หมึก
พิมพ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบนําด้วยพลังงานไฟฟ้า(340100) เพือจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้าของสถานีสูบนําด้วยพลังไฟฟ้าบ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที 3 ตําบลบ้าน
สาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

งบลงทุน รวม 856,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 279,100 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตัง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติด
ตัง จํานวน 7 ชุด  (ฐานขนาดกว้าง 2.00 เมตรยาว 12.00
 เมตร หนา  0.10 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร พร้อม
อุปกรณ์ )ในพืนทีหมู่บ้านสางใต้ หมู่ที 1 ตําบลบ้านสาง (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านสาง) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561
-2564) เพิมเติม /เปลียนแปลงฉบับที 4/พ.ศ.2561ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 11 ข้อ 1)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 จํานวน 1 เครือง (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิว) โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.8GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟ
ฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า 6MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่าดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1GBหรือ
2) มีหน่วยประมวลผล เพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3) มีหน่วยประมวลผล เพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผลวงจร
หลัก แบบ  (Onboard Graphics) ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Network Interface แบบ 
  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCDหรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
 (รายละเอียดตามเกณฑ์และราคากลาง และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561
 หน้า 1◌6ุ ข้อ 20 )
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง โดย
มีคุณลักษณะพืนที ดังนี 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีดํา สําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ ( Interface ) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter,Legal และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวง
ดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที 23  พฤษภาคม  2561) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม /เปลียนแปลง ฉบับ
ที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 16 ข้อ 21 )

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 577,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรัวสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสาง ช่วงที 1 ขนาด
สูง1.30 เมตร ยาว 27.00 เมตร  ช่วงที 2 ขนาดสูง 1.70
เมตร ยาว 69.00 เมตร(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564
)เพิมเติม /เปลียนแปลง ฉบับที 4 /พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 11
  ข้อ 3 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านสาง จํานวน 87,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านสาง ขนาด
พืนที 85 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้าน
สาง) (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564)เพิมเติม /เปลียน
แปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 11  ข้อ 2 )

งานไฟฟ้าถนน รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า ขาไฟกิง โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที
เกียวกับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น
หิน ทราย ปูน ตะปู ฆ้อนใบเลือยฯลฯ สําหรับใช้ในการปฎิบัติงานของกอง
ช่าง   
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 6,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะแบบครบวงจร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพือลด
ปัญหาขยะในพืนที และลดปัญหามลพิษทางอากาศ (ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.3028 ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2557 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 หน้า 115  ข้อ 2 )

งานบําบัดนําเสีย รวม 6,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการนําเสียจากโรงงานปลาส้ม จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบบําบัดนําเสียจากการทําปลา
ส้ม ก่อนปล่อยลงสู่กว๊านพะเยา (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561 เรืองการการ
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ
.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียนแปลง ฉบับที 1/พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์
ที 2 หน้า 13  ข้อ 5 )

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 639,720 บาท
งบบุคลากร รวม 502,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 502,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 343,200 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนสังกัดสํานักปลัดเทศบาล โดยคํานวณตัง
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,640 บาท
ค่าตอบแเทนพนักงานจ้าง (220600) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,780 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัว
คราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  1
 อัตรา  

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  10:19:46 หน้า : 32/46



งบดําเนินงาน รวม 107,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 14,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100
) รวม    14,700 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-  เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  จํานวน 14,700  บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)            
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัดเทศบาลทีได้
รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 38,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน (310400)  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หรือไปประชุม อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาลในการไปประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ เป็นต้น ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง               (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2549 รวมแก้ไขเพิมเติม หรือตามที
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด)

โครงการอนุรักษ์ ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างยังยืน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม รณรงค์ให้ความรู้ เพือสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่าง
ยังยืน และกิจกรรมอืนๆ ฯลฯ เพือลดมลพิษในชุมชน ปัญหาภาวะโรค
ร้อน และนําเน่าเสีย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 หน้า 116  ข้อ 1 ) 
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งบลงทุน รวม 29,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน  6 ตัวๆละ 1,200 บาท ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิว เพือติดตังทีอาคารเทศบาลตําบลบ้านสาง (หลัง
เก่า) (รายละเอียดตามแบบและราคาทีมีจําหน่ายตามท้องตลาด)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม / เปลียน
แปลง ฉบับที 4 / พ.ศ.2561 หน้า 12 ข้อ 1 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว) จํานวน 1 เครืองๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงผลเพือแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผนวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
( รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 14◌6ุ ข้อ 2 )
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เพิมพูนศักยภาพ ความรู้ ทักษะในการ
ดูแลตนเองเพือให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560,พรบ.ผู้สูงอายุพ.ศ
.2546, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557, หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว.24  ลงวัน
ที 4 มกราคม 2561และหนังสือสังการทีเกียวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี  พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 105 ข้อ 5 )              
โครงการพัฒนาเครือข่ายพิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาทาง
อาชญากรรมโรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรีฯ แก่ภาคีเครือข่าย
พิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 106  ข้อ 8 ) 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตําบลบ้านสาง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มสตรี ตลอดถึง
กิจกรรมวันสตรีสากล,วันสตรีไทย และกิจกรรมอืนๆ ทีเป็น
ประโยชน์ เช่น การประกวดทําอาหาร  การอบรมอาชีพเสริม  การแสดง
ต่างๆ ฯลฯ เพือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถลดรายจ่ายเพิมราย
ได้แก่ครัวเรือน   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2หน้า104  ข้อ 3 ) 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม หรือจัดกิจกรรมให้ความ
รู้  เพือพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
บ้านสางให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาครอบครัว ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 122  ข้อ 2 ) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดกิจกรรมของเครือข่ายด้านการ
พัฒนาสังคม เช่น อพม. อผส. อพมก. อช.ฯลฯ เพือเพิมความรู้ทักษะใน
การทํางานร่วมกับสังคมให้มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 121  ข้อ 1 ) 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตําบลบ้านสาง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชน โดยจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าต่างๆ ให้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน เป็นต้น เพือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายทีจํา
เป็น สามารถเพิมรายได้แก่ครัวเรือน เป็นชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึง
พาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 91 ข้อ 2 ) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพือสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพือสุขภาพ  สําหรับ
พนักงานเทศบาล เด็ก เยาวชนและประชาชนตําบลบ้านสางและสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  เพือให้มีสุขภาพทีดี สามารถใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เพือห่างไกลจากปัญหายาเสพติด (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559 รวมทังแก้ไขเพิมเติม,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค (กวจ)0405.2/ว.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทาง
การปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหาร
งาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 หน้า 109  ข้อ 9 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ (320200) เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย ดังนี
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและงานประเพณีท้องถินต่างๆ จํานวน 
20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ งานประเพณี
ท้องถินต่างๆและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่นวันปิยมหาราช งานจัดนิทรรศการต่างๆ และประกวดการ
แข่งขัน ฯลฯ และจ่ายเป็นค่าจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าตกแต่ง สถาน
ที ค่าจัดซือผ้าแพร ผ้าริว ธงชาติ ป้าย ค่าพานพุ่ม  พวงมาลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญของรางวัลให้
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาและงานประเพณีพืน
บ้านต่างๆและค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีจําเป็น (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค (กวจ)0405.2/ว.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทาง
การปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหาร
งาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 2
หน้า 108  ข้อ 6 )  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
(รัชกาลที 10)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที 10 (28 กรกฎาคม) โดยจ่ายเป็นค่าจัด
สถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ เพือถวายความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 รวมทังแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค (กวจ)0405.2/ว.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทาง
การปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหาร
งาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลงฉบับที 4 /พ.ศ.2561ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 5 ข้อ 1 )
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โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม) โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2559 รวมทังแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค (กวจ)0405.2/ว.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทาง
การปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหาร
งาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม/ เปลียน
แปลงฉบับที 4/พ.ศ.2561ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า ุ6 ข้อ 2 )
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าจัด
สถานที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีจําเป็นฯลฯ เพือแสดงออกถึงความกตัญ ูกตเวทีต่อมารดา และส่ง
เสริมกิจกรรมทีเป็นแบบอย่างทีดีแก่สังคม (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 รวมทังแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน, หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรม
บัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ)0405.2/ว.119 ลงวันที 7
 มีนาคม 2561เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที
เกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 107 ข้อ 3 )

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง
ประจําปี โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสักการะ เครืองบวงสรวง ค่าตกแต่ง
ลําเรือ ค่าทําเสลียง ฯลฯ และเข้าร่วมการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง
ของจังหวัดพะเยา (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ
)0405.2/ว.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหารงาน ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ(ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 108 ข้อ 6 )
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โครงการสนับสนุนการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการจัดงานปิยมหาราชประจําปีของ
จังหวัดพะเยา โดยจ่ายเป็นค่าพานพุ่ม พวงมาลา และค่าใช้อืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ)0405.2/ว
.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 108 ข้อ 6 )

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพืออนุรักษ์สืบสานประเพณีลอย
กระทงของตําบลบ้านสาง โดยจ่ายเป็นค่าจัดทํากระทง จ้างเหมาทํา
เวที เครืองเช่าเครืองเสียงจัดตกแต่งสถานทีฯลฯ เพือสืบสานประเพณีท้อง
ถินให้คงอยู่สืบไป (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 รวมทังแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ)0405.2
/ว.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนิน
การจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564)ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 107 ข้อ 4 )

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา
ประจําปีของเทศบาลตําบลบ้านสาง โดยจ่ายเป็นค่าเทียนพรรษา ค่า
สังฆทาน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯเพือสืบสานอนุรักษ์ ประเพณี
ท้องถินให้คงอยู่สืบไป (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 รวมทังแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค (กวจ)0405.2/ว.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทาง
การปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหาร
งาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564)ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 109 ข้อ 8 )
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โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดนําดําหัวผู้สูงอายุ โดยจัดซือ
ของขวัญ ของรางวัลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจําเป็น ฯลฯเพือสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีท้องถินให้คงอยู่สืบไป (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 รวมทังแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
 (กวจ)0405.2/ว.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหารงาน ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของ
รัฐ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561–2564)ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 109 ข้อ 8 )
  
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสรงนําพระธาตุวัดโบสถ์ หมู่ที 1 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานสรงนําพระธาตุวัด
โบสถ์ หมู่ที 1 โดยจ่ายเป็นค่าสังฆทาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
 เพือสืบสานประเพณีท้องถินให้คงอยู่สืบไป (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 รวมทังแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรม
บัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ)0405.2/ว.119 ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที
เกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์ ที 2 หน้า 109 ข้อ 8 ) 
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสรงนําพระธาตุวัดศรีบุญเรือง หมู่ที 1 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานสรงนําพระธาตุวัดศรีบุญ
เรือง หมู่ที 1 โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือสังฆทาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ เพือสืบสานประเพณีท้องถินให้คงอยู่สืบไป (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 รวมทังแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ)0405.2/ว.119 ลงวันที 7
 มีนาคม 2561เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที
เกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์ ที 2 หน้า 109 ข้อ 8 )
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 6,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําข้อมูลแหล่งท่องเทียวตําบลบ้านสาง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการจัดทําข้อมูลแหล่งท่องเทียวตําบลบ้านสาง
โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ แผ่นป้ายแสดงแหล่งท่องเทียววารสาร
ต่างๆ ฯลฯ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ)0405.2/ว
.119 ลงวันที 7 มีนาคม 2561เรืองแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในกรบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564)ยุทธศาสตร์ ที 2 หน้า 92 ข้อ 3 )    

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 416,600 บาท
งบบุคลากร รวม 311,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 311,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,600 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)   
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100
) รวม    10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาลทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและได้
รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน(310400)     
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
สํานักปลัด ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 51,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และ   นอกราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ สังกัดสํานักปลัดเทศบาลในการไป
ประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ เป็นต้น ของพนักงานเทศบาล และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2549 รวมแก้ไขเพิมเติม หรือตามที
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด)

โครงการดําเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลบ้านสาง

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบ้านสาง การบริหารจัดการศูนย์ฯ   การ
ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์ฯ  การจัดอบรมต่างๆ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯลฯ (ตามพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 รวมถึงฉบับเพิมเติม
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน และระเบียบหนังสือสังการทีเกียวข้อง ( ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 4 /พ
.ศ.2561ยุทธศาสตร์ที1หน้า 3 ข้อ 1 ) 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทังสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนในการรักษาสิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยังยืน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว
.3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 1หน้า 112 ข้อ 5)
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพโดย
จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ เพือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการทํา
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพทีถูกต้อง มีคุณภาพและปลอดภัยไว้ใช้เอง  (ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว.3028      ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1
 หน้า 111 ข้อ 2 ) 
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โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์ปรปักษ์ป้องกันและกําจัดโรค
พืชทีเกิดจากเชือรา

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์
ปรปักษ์ป้องกันและกําจัดโรคพืชทีเกิดจากเชือรา โดยจัดอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิตและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์ป้องกันและกําจัดโรคพืชทีเกิดจากเชือรา (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564) ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 91 ลําดับที 1)    

โครงการส่งเสริมการผลิตสารป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชจากพืช
สมุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตสารป้องกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ โดยจัดอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิตสารป้องกันกําจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561 - 2564
) ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 93 ข้อ 2 ) 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น เกษตรปลอดสาร
พิษ การเลียงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัว การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
พืช ฯลฯ (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว
.3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561 เรืองการการซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 111 ลําดับที 4)    

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร (331000) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกษตร เช่น สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,038,140 บาท
งบกลาง รวม 11,038,140 บาท
งบกลาง รวม 11,038,140 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 662,700 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น (110100) เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นให้แก่
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบ้าน
ต๋อม ของเทศบาลตําบลบ้านสางวงเงินกู้ยืม จํานวน 6,627,000
 บาท  ตามสัญญาเลขที 800120280158  
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 142,500 บาท
ค่าชําระดอกเบีย (110200) เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ยืมให้แก่
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบ้าน
ต๋อม ของเทศบาลตําบลบ้านสาง วงเงินกู้ยืม จํานวน 6,627,000
 บาท  ตามสัญญาเลขที800120280158

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 66,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)   
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว.9 ลงวันที 22  มีนาคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 , หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ ว.81 ลงวันที 10  กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ ว.1507 ลงวันที 3
  สิงหาคม 2559

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,591,600 บาท
เงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ (110700) 
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีสิทธิได้รับเงินเบียยังชีพ ผู้
สูงอายุในเขตพืนที ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทีดีขึน โดยจัด
สวัสดิการเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุอย่างทัวถึง รวมทัง
สิน จํานวน 951 คน โดยแยกเป็นช่วงอายุ ดังนี
1.อายุุ 60-69 ปี  จํานวน 651คนๆละ  600 บาท  เป็นจํานวน
เงิน 4,690,000  บาท
2. อายุุ 70-79 ปี  จํานวน  200 คนๆละ 700 บาท  เป็นจํานวน
เงิน  1,680,000 บาท
3. อายุุ 80-89 ปี  จํานวน 106 คนๆละ 800 บาท  เป็นจํานวน
เงิน 1,017,600 บาท
4. อายุุ 90 ปีขึนไป  จํานวน  17 คนๆละ 1000  บาท  เป็นจํานวน
เงิน 204,000  บาท 
รวมทังสิน 7591600  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพ ผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0810.6 /ว.2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 และตามประกาศของ
เทศบาลตําบลบ้านสาง (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 105 ข้อ 6

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
เบียยังชีพผู้พิการ (110900) 
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการในเขตพืนที ให้มีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ทีดีขึน จํานวน 200 คนๆละ 800 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๓ และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0810.6 /ว.2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 และตามประกาศของ
เทศบาลตําบลบ้านสาง (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
) ยุทธ์ศาสตร์ที 2 หน้า 105 ลําดับที 7

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  10:19:46 หน้า : 44/46



เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)            
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพืนทีให้มีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ทีดีขึน โดยจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้
ป่วยเอดส์อย่างทัวถึง รวมทังสิน 35 คนๆ ละ 500 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0810.6 /ว.2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 และประกาศ
ของเทศบาลตําบลบ้านสาง หรือตามระเบียบหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง     ( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 106 ข้อ 9 ) 
  

สํารองจ่าย จํานวน 21,340 บาท
สํารองจ่าย (111000 )       
เพือจ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า กรณีฉุกเฉินเกียวกับ
อุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และตามหนังสือสังการ แผนพัฒนาจังหวัด อําเภอ หรือตาม
ความจําเป็นเหมาะสม  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 124,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน ( 111100) รวม 124,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายดังนี
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที (สปสช
.) จํานวน  100,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที (สปสช.) จํานวน ร้อยละ 50 ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทีได้
รับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง( ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 132  ข้อ 1 ) 
-ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตรา
ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงปีทีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงิน
สะสมซึงในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตําบลบ้านสาง  มีรายรับไม่รวม
เงินกู้ เงินอุดหนุน และจ่ายขาดเงินสะสม คํานวณร้อยละ 1/6 หรือคูณ
ด้วย .00167 เป็นเงิน 10,035,367.12 บาท จํานวน 16,759.06
  บาท ( ตามหนังสือ ส.ท.ท.531/ 2555 ลงวันที  22  มิถุนายน  2555
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 หรือตามหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 300,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) (120100)  
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงิน
จ่ายเงินสะสม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808 .5 /ว.33 ลงวันที 29 สิงหาคม 2556 หรือตามระเบียบและหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง ซึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประมาณการ
ไว้ 15,000,000 บาท 
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