
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

อําเภอ แสวงหา   จังหวัดอางทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,441,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,638,300 บาท

งบบุคลากร รวม 5,079,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท 
    จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 331,200 บาท
 2.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 
    15,180 บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 
    364,320 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก เดือนละ
   4,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนประจําตําาแหนงรองนายก
   เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
   รวมเป็นเงิน 72,000 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ
   4,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน       
รวมเป็นเงิน 72,000 บาท 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
   เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 115,920 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
   เดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 82,800 บาท 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนประธานสภาฯเดือนละ 
   15,180 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 182,160 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนรองประธานสภาฯ 
   เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 
   149,040 บาท
3.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ 
   จํานวน 10 อัตราๆละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน 
   รวมเป็นเงิน 1,159,200 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,455,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,757,040 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,220 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานเทศบาล 
 ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างของ อปท. 
 ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและ
 เงินประจํา ดังนี้
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ 
 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
-เงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท
 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด
 เทศบาล เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ๆละ 
 9,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
 ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไป
 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
 พนังานจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
 (ฉบับที่ 2) จํานวน 4 อัตราๆละ 1,000 บาท /เดือน เป็นเงิน 
 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,457,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ให้แกพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ จํานวน     
30,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ์
ได้รับสวัสดิการ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,641,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 608,000 บาท

1.คาใช้จายคาจ้างเหมา จํานวนเงิน 40,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการอยางใด
   อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์ที่ดิน
   และสิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการ
   จ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
   ทั่วไป จ้างทําของ ฯลฯ
2.คาใช้จายคาจ้างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวนเงิน 60,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาจ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลขาวสาร 
   เชน วารสาร แผนพับ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
   หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ จ้างเหมาทําปายหรือแผงบอร์ดประกาศ 
   การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ 
   การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 
3.คาใช้จายในการดูแล/ปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักงาน
   เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวนเงิน 8,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาจ้างในการดูแล/ปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักงาน
   เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
   (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 94
4.คาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จํานวนเงิน 96,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทั่วไป คาจ้างเหมายามรักษา
   ความปลอดภัยรายเดือน จํานวน 1 คน เดือนละ 8,000 บาท
5.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวนเงิน 384,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทั่วไป คนงานทั่วไปรายเดือน 
   จํานวน 4 คน เดือนละ 8,000 บาท
6.คาประกันภัยรถยนต์สวนกลาง จํานวนเงิน 20,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาประกันภัยรถราชการ ภาคสมัครใจ ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกันภัย
   ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   จํานวน 2 คัน

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  11:50:58 หน้า : 4/47



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 143,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1) คาใช้จายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี จํานวนเงิน 
    100,000 บาท
 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
  งานพิธี งานรับ-สงเสด็จพระมหากษัตริย์ พระบรม-
  วงศานุวงศ์ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา หรือตลอดจน
  งานที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการที่มีหนังสือสั่งการ 
  ตามระเบียบกฎหมายกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนา
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125
2) คารับรอง จํานวนเงิน 20,000 บาท
 -เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล เชน 
  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร 
  คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
  คาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ เชน คารับรองในการ
  ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน 
  หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน
3) คาเลี้ยงรับรอง จํานวนเงิน 20,000 บาท 
 -เพื่อจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่มตางๆ และเครื่องใช้บริการอื่น
  ซึ่งจําเป็น ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแตงตั้งตาม
  กฏหมาย
4) คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวนเงิน   
  3,000 บาท
 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
  ดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อใช้ในการเข้ารวมพิธีการที่เทศบาลหรือ
  หนวยงานอื่นจัดในวันสําคัญตางๆ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
 นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
 คาลงทะเบียนตางๆ พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง/ผู้บริหาร/
 สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจอนุญาต
 ให้เดินทางไปราชการ

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระแทน
ตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการเล ...

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 กรณีครบวาระ แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ
 การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมรวมทั้งการให้ความรวมมือ
 เผยแพรประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 และหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 144

คาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้แกผู้บริหาร                            
 สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ประชาชน มีความรู้
 ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณธรรม
 ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล ด้านข้อมูลขาวสาร
 การบริหารจัดการปองกันการทุจริต ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้า 93

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 68 พรรษา วันที่ 28 
 กรกฎาคม 2563 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 141 
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
 พันปีหลวง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 142

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาล จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาฯ/
 พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ และเจ้าหน้าที่ผู้มีสวน
 เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
 เพชรเมืองทอง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
 2561-2565) หน้า 96

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 143

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ์ เชนเครื่องพิมพ์ดีด 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ ปากกา ดินสอ 
 หมึกถายเอกสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายไฟฟา ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟา เบรกเกอร์       
 ลําโพง ขาตั้งไมโครโฟน หม้อแปลงไฟฟา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด 
 น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน หิน ไม้ 
 แปรงทาสี ปูน ทราย สังกะสี ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
 และขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ 
 เพลา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายนํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
 น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง รถยนต์สวนกลาง
 ของเทศบาล รถยนต์ชนิดตางๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ในอํานาจขหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชนตลับผงหมึก   
 สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนดิสก์ เมาส์ เแปนพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 406,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชําระคาไฟฟาของสํานักงานเทศบาล         
 ไฟฟาสาธารณะที่อยูในความดูแลของเทศบาล

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์สํานักงานเทศบาล
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาดวงตาไปรษณียากร และ
 คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดสงเอกสารตางๆ
 ของเทศบาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 86,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชําระคาบริการทางด้านโทรคมนาคม           
 เชนคาใช้จายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 56,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว  จํานวน 4,000 บาท จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
 จํานวน 1 ตัวๆละ 4,000 บาท เป็นครุภัณฑ์
 ที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 และจําเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
 สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่องๆละ 17,000 บาท
 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
 (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
 ไมน้อยกวา 2.2 GHz จํานวน 1หนวย หนวยประมวล
 ผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache  Memory 
 รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 3 MB
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
 มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB มีหนวยเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
 หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด 
 Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB 
 จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้ง
 ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน
 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
 (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ 
 (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 
 3 ชอง มีแปนพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพในตัว 
 และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ
 FHD (1920X1080) สามารถใช้งาน Wi-Fi 
 (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
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คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
 แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
 จํานวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท
 สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
 อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน
 ISO/IEC 7816 ได้ 
 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
 สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) 
 แบบ USB ได้
 สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
 ที่ใช้แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ
 1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย 

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอําเภอแสวงหา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
 จากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเป็นคาใช้จาย
 ในการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2563 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 125

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมการชวยเหลือประชาชนอําเภอแสวงหา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวม
 ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  11:50:58 หน้า : 10/47



งานบริหารงานคลัง รวม 2,415,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,575,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,575,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,391,940 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานตาม
 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างของ อปท. 
 ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานเทศบาล                   
ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง จํานวนเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ 2)

งบดําเนินงาน รวม 806,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
 (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานเทศบาล/
 พนักงานจ้าง/ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้
 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีที่มีงานเรงดวนหรืออื่นๆ

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
 เบิกเงินคาเชาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2541            
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 586,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 506,000 บาท

1.คาจ้างเหมาจัดทําแผนที่ภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ
   รายได้  ตั้งไว้ 400,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
   จัดเก็บรายได้ให้มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 96,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เดือนละ 
   8,000 บาท จํานวน 12 เดือน
3.คาจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการ                         
   อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
   ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสร้าง และอยูในความรับผิดชอบ
   ของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของตางๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
 และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
 ที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
 ลูกจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีออํานาจอนุญาตให้เดินทาง
 ไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ์ เชนเครื่องพิมพ์ดีด             
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม แบบพิมพ์
 ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม เมโมลี่การ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ตลับหมึก อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาดวงตราไปรษณียากร และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดสงเอกสารตางๆ ของเทศบาล
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งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
 สํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท
 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz จํานวน
1หนวย หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
 Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 3 MB
 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 
 4 GB มีหนวยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 
 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB 
 จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
 หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 
 3 ชอง มีแปนพิมพ์และเมาส์
 มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ
FHD (1920X1080) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,044,720 บาท

งบบุคลากร รวม 651,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 651,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 171,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตราๆละ                 
9,000 บาท/เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับ               
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง              
ของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)               
จํานวน 4 อัตราๆละ 1,000 บาท /เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 393,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    (เงินรางวัลประจําปี)ให้แกพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง
    ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 10,000 บาท
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัย
    ฝ่ายพลเรือน ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบคณะกรรมการ
    ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาด้วย
    คาใช้จายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทา
    สาธารณภัย พ.ศ. 2560 จํานวน 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 308,000 บาท

1.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวนเงิน 288,000 บาท
 -เพื่อจายเป็นคาจ้างคนงานทั่วไป งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 จํานวน 3 คนๆละ 8,000 บาท/เดือน
2.คาประกันภัยรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จํานวนเงิน           
20,000 บาท
 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์ดับเพลิง               
แบบเอนกประสงค์ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบ
หมาย จากผู้มีออํานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  11:50:58 หน้า : 15/47



ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
 การจราจร เชน สามเหลี่ยมหยุดรถ กระจกโค้งการจราจร
 กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อจราจร
 เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร                  
 เชน การทาสีตีเส้น ปายจราจร กระจกโค้งจราจร เสาล้มลุก
 ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ อป
พร. เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในโครงการพัฒนาศักยภาพ
 การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ ของ อปพร. 
 เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง  เชนคาวัสดุอุปกรณ์ 
 คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง ฯลฯ  ปรากฏตาม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 113

คาใช้จายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
 ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชนเทศกาลวันสงกรานต์ 
 เทศกาลวันขึ้นปีใหม ฯลฯ และการจัดทําปายรณรงค์
 ปองกันอุบัติเหตุตางๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาซอมแซม
 ทรัพย์สิน เชน รถยนต์บรรทุกน้ํา วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
 และขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
 สายไมล์เพลา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใช้กับรถยนต์ดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีถังดับเพลิงและอื่นๆ
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน 
 ชุดดับเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ 
 

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน สายสงน้ํา
 ดับเพลิง ที่ดูด ที่ตอสะพาน หัวฉีด ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,685,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,394,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,394,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,214,760 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
 เทศบาล จํานวน 3 อัตรา 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาด้วย
 เงินเดือน และเงินประจําตําแหนง ดังนี้
 เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 
 เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา จํานวน 
12 เดือนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 คน 
 จํานวนเงินเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
 ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐาน
 ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
 ของ อปท.ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 

งบดําเนินงาน รวม 291,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/
 ลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนอกเวลาราชการพนักงาน
 เทศบาล/พนักงานจ้าง 

ค่าใช้สอย รวม 221,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 116,000 บาท

 คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
 -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาหรือบริการที่จําเป็นตางๆ
คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 96,000 บาท
 -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปรายเดือน จํานวน
 1 คนๆละ 8,000 บาท/เดือน 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
 ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
 คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
 ตางๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง
 หรือผู้ได้รับมอบหมาย จากผู้มีออํานาจอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
 ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ เชนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ 
 ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง
 ไม้กวาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
 กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน 
 ตลับผง หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนดิสก์ 
 เมาส์ แปนพิมพ์ ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,361,163 บาท
งบบุคลากร รวม 915,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 915,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 873,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของครู
จํานวน 3 อัตรา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการพนักงานเทศบาล  
 พนักงานครู และบุคคลากรทางการศึกษาของเทศบาล 
 ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
 และเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคคลากร
 ทางการศึกษา พ.ศ. 2547

งบดําเนินงาน รวม 1,801,683 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ของพนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ

ค่าใช้สอย รวม 976,460 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาครูผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 288,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ชวยครู
 ผู้ดูแลเด็กรายเดือน จํานวน 3 คนๆละ 
 8,000 บาทตอเดือน

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการท้วไป จ้างทําของ เป็นต้น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล 
 เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
 คาพิมพ์เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง
 ในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ และ
 คาใช้จายอื่นๆ เชนคารับรองในการต้อนรับ
 บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน 
 หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 105,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับ
 เด็กปฐมวัย (อายุ2-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 62 คน 
 อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 105,400 บาท
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 97

คาใช้จายโครงการจัดงานวันสําเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันสําเร็จ
 การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชร
 เมืองทอง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้า 97

คาใช้จายในการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จํานวน 70,060 บาท

-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 98

โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเพชรเมืองทอง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกีฬาสายสัมพันธ์
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเพชรเมืองทอง ปรากฎ
 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 98
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โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเพชรเมืองทอง

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการทัศนศึกษา
 แหลงเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 343,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอาหารกลางวัน
 สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
 ตําบลเพชรเมืองทอง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 99

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสร้าง           
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง เชน เครื่องปรับ
 อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 815,223 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน
 ถ้วย จาน ถาดหลุม ช้อน แก้วน้ํา เครื่องครัว แปรง 
 ไม้กวาด ฯลฯ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 795,223 บาท

 คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 จํานวนเงิน 795,223 บาท
 -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัดบ้านเพชร 
  จํานวน 239,525 บาท
 -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัดทองเลื่อน 
  จํานวน 229,944 บาท
 -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 
  จํานวน 191,620 บาท
 -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 
  134,134 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
   (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,644,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,644,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ตามโครงการจัดหาครูสาขาวิชาที่โรงเรียน
ขาดแคลน

จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
 ตามโครงการจัดหาครู สาขาวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 101

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อนโครงการจ้างครูปฐมวัย จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อน
 ตามโครงการจ้างครูปฐมวัย ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 102

เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชรตามโครงการจ้างบุคคลากรวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชร
 ตามโครงการจ้างบุคคลากร วิชาภาษาอังกฤษ
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 102

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
 พวงทองอุปถัมภ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทองเลื่อน จํานวน 480,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
 โรงเรียนวัดทองเลื่อน ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านเพชร จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หน้า 100
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพิพิธภัณฑ์ 
 ศิลปะพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
 พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ์ จํานวนเงิน 
 50,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 309,640 บาท

งบบุคลากร รวม 239,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 239,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 239,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
 จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจําปี)
 จํานวน 20,000 บาท ให้แกพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/                
 ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ
-เพื่อจายเป็นเงินคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น
 จํานวน 50,000 บาท (ตามระเบียบ มท. วาด้วยอาสาสมัคร
 บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย             
 พ.ศ. 2562)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 422,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 222,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 172,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์                  
 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                 
 ตามพระปณิธานดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา
 จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน-
 วรขัตติยราชนารี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 137

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการควบคุมและปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการควบคุมและปองกัน
 โรคไข้เลือดออก เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนิน              
 โครงการ คาปายประชาสัมพันธ์ คาใช้จายอื่น ฯลฯ 
 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หน้า 137

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข
 ให้แก แกนนําสุขภาพ ผู้นํากลุมตางๆ ผู้ประกอบการในงาน
 สุขาภิบาลอาหารและกลุมเสี่ยง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 137

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
 จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
 พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน คาวัคซีน 
 คาวัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ คาปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 136
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาพนยุง ทรายทีมีฟอร์ด ทรายอเบท 
 สําหรับปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ถุงมือ 
 หน้ากากอนามัย และชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการ
 พระราชดําริด้านธารณสุข ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 
 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง 
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
 พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏ
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 137

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 58,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
 ของเทศบาลตามที่กฏหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่
 ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การสังคมสงเคราะห์
 (ซอมแซมบ้านผู้ยากไร้) และอื่นๆ ปรากฏตามแผน
 พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาด
 จังหวัดอางทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏ
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 120

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,603,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,586,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,586,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,406,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
 ประจําปี ของพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหนงผู้อํานวยการ
 กองชาง iะดับต้น ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงิน
 ประจําตําแหนง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่าย
 บริหารงานชาง ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงิน
 ตอบแทนประจําตําแหนง เดือนละ 1,500 บาท 
 จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก 
 พนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.จ., ก.ท., และก.อบต. 
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
 การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 ของ อปท.ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว          
 จํานวน 1 ราย
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งบดําเนินงาน รวม 897,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 170,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
   (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 20,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
    พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
    เทศบาล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ
2.คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน
   150,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
 นอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
 ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
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ค่าใช้สอย รวม 658,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 608,000 บาท

1.คาใช้จายคาจ้างเหมา  จํานวนเงิน 300,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้บุคคลภายนอก
    กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบ 
    ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสร้าง และ
    อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมา                    
    แรงงานทําสิ่งของตางๆเพื่อจายเป็นคางจ้างเหมา
    บริการทั่วไป จ้างทําของ ฯลฯ 
2.คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวนเงิน 288,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปรายเดือน 
    จํานวน 3 คน เดือนละ 8,000 บาท/คน
3.คาประกันภัยรถกระเช้า  จํานวนเงิน 20,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นคาประกันภัยรถราชการ ภาคสมัครใจ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
    ในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดที่ดิน
 สาธารณประโยชน์

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
 ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
 คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
 ตางๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/
 ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย จากผู้มีอํานาจอนุมัติ
 ให้เดินทางไปราชการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษา
 หรือซอมแซมครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินอื่นๆ
 เชน คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
 วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 
 ดินสอ หมึกถายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
 วัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก คอมพิวเตอร์ 
 แผนดิสก์ เมาส์ แปนพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคล       
 หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,432,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
 ทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก 
 พนักงานจ้างตามประกาศ ก.จ., ก.ท., และก.อบต. 
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
 การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
 ของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว         
 จํานวน 1 ราย

งบดําเนินงาน รวม 1,068,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 468,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 468,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 288,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมารายเดือนชางไฟฟาและโยธา 
 จํานวน 3 คน  เดือนละ 8,000 บาท/คน
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาขับรถแบรคโฮ จํานวน 1 คน
 เดือนละ 15,000 บาท จํานวนเงิน 180,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา 
 ฟิวส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ 
 โคมไฟฟา เข็มขัดรัดสาย ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง
 ตางๆ เชน หิน ทราย ปูน ทอ สี แปรง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 370,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน   
 น้ํามันหลอลื่นสําหรับรถบรรทุกติดเครนและ
 สนับสนุน เครื่องจักรกลของทางราชการ เอกชน ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  11:50:59 หน้า : 31/47



งบลงทุน รวม 2,974,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์โครงสร้างเครื่องจักรขนาดใหญ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบุ้งกี๋สโลปสําหรับรถขุดตีนตะขาบ
 จํานวน 2 อันๆละ 50,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนด
 ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และจําเป็นต้องจัดหา
 ตามราคาท้องตลาด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,874,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างสนามเด็กเลน หมูที่ 11 จํานวน 178,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างสนามเด็กเลน
 โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.50 เมตร
 ยาว 29.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หักพื้นที่
 ปลูกต้นไม้ 25 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.
 ไมน้อยกวา (เหลือพื้นที่) 192 ตารางเมตร
 พร้อมสร้างรั้วเหล็กกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
 29.00 เมตร สูง 1.00 เมตร และปูหญ้าเทียม
 149 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 108

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 10
จุดดําเนินการ ซอยบ้านนายสี วรวงษ์

จํานวน 86,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 180 ตารางเมตร พร้อมลง
 ลูกรังไหลทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 52
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 12 
จุดดําเนินการ จากถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้าน
นายจาง วิไลวรรณ ถึงประปาหมูบ้าน

จํานวน 83,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 174 ตารางเมตร พร้อมลง
 ลูกรังไหลทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 12
จุดดําเนินการ จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายเจน คุ้มสิน
ถึงบ้านนายประพิน เดชบํารุง

จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน ค.ส.ล. 
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
 พื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 300 ตารางเมตร 
 พร้อมลงลูกรังไหลทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร 
 หรือตามสภาพพื้นที่ ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 12
จุดดําเนินการ จากถนนลาดยางโรงสีชุมชน
ถึงบ้านนางกชกร วารีรักษ์

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร
 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 250 ตารางเมตร พร้อมลง
 ลูกรังไหลทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 58

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7 ตําบลแสวงหา
จุดดําเนินการจากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงบ้านนางวรารัตน์ โพธิ์วิจิตร

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 105 ตารางเมตร พร้อมลง
 ลูกรังไหลทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 34
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7
จุดดําเนินการ จากบ้านนายเหรียญ รอดจรูญ
ถึงบ้านนางประจวบ แก้วประเสริฐ

จํานวน 201,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 420 ตารางเมตร พร้อมลง
 ลูกรังไหลทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 37

โครงการกอสร้างถนนดิน หมูที่ 12
จุดดําเนินการ จากบ้านนางสาววรรณา คุ้มสิน
ถึงบ้านนายยงยุทธ บุปผา

จํานวน 46,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดิน ขนาดฐาน
 กว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 95.00 เมตร สูง 0.50 เมตร และลงหินคลุก
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.10 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 81

โครงการกอสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ํา หมูที่ 11
จุดดําเนินการ 1. บริเวณหลังบ้านนางทวี บุญชู 2 จุด
                  2. บริเวณนานายสมหมาย นุมทอง 1 จุด

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างประตูเปิด-ปิดน้ํา จํานวน 3 จุด
 (รายละเอียดตามเทศบาลฯกําหนด) 
 1. บริเวณหลังบ้านนางทวี บุญชู 2 จุด ขนาด
     บานประตูเหล็กกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร
     และดาดคอนกรีตปากบนกว้าง 2.50 เมตร 
     ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 
     20.00 เมตร 
 2. บริเวณนานายสมหมาย นุมทอง 1 จุด ขนาด
     บานประตูเหล็กกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร 
     และหูช้าง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 89
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมดินไหลทาง หมูที่ 14
จุดดําเนินการ จากบ้านนายสอด แย้มเทศ
ถึงบ้านนางสาวจําปี วงษ์โปรง

จํานวน 342,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขยายถนน ค.ส.ล. โดยการเสริมดิน
 ไหลทาง หมูที่ 14 จุดดําเนินการ จากบ้าน
  นายสอด แย้มเทศ ถึงบ้านนางสาวจําปี วงษ์โปรง 
  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร สูง 0.50 เมตร 
  และเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
  600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.
  ไมน้อยกวา 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง
  1 ข้าง 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปรากฏ
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71

โครงการขยายถนนโดยการวางทอ ค.ส.ล. หมูที่ 13
จุดดําเนินการ ทางเข้าหมูบ้าน (บ้านนายนพพร เจริญอิน)

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขยายถนนโดยการวางทอ ค.ส.ล.
 ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 1.00  x 1.00 เมตร 
 จํานวน 6 ทอน ถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
 ลึก 2.50 เมตร และลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร 
 ยาว 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 68

โครงการขยายทอเมนประปา หมูที่ 6 ตําบลแสวงหา
จุดดําเนินการจากบ้านนายจอม หลั่งศรี 
ถึงบ้านนายจํารัส น้ําทอง

จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขยายทอเมนประปา ทอพีวีซี 
 ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 260.00 เมตร
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83

โครงการขยายทอเมนประปา หมูที่ 6
จุดดําเนินการ จากประปาหมูบ้าน ถึงบ้าน
นางบุญชู แย้มเทศ

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขยายทอเมนประปา ทอพีวีซี 
 ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 300.00 เมตร
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 84
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โครงการลงหินคลุก หมูที่ 4 เชื่อมตอ หมูที่ 9
จุดดําเนินการ ซอยร้านตรวจสภาพรถ (ต.ร.อ.)

จํานวน 49,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หน้า 33

โครงการเสริมถนนดินและลงหินคลุก หมูที่ 7 ตําบลแสวงหา
จุดดําเนินการ จากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงบ้านนางวรรณี เชื้อขจร

จํานวน 66,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเสริมถนนดิน ผิวจราจรกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร สูง 0.30 เมตร
 และลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 35

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมูที่ 10 (บ้านหนองแขม)
จุดดําเนินการ ศาลาประชาคม หมูที่ 10

จํานวน 175,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศาลาประชาคม หมูที่ 10 
 โดยการขยายหลังคาด้านหลังพร้อมตีฝาเพดาน
 กว้าง 1.20 เมตร ยาว 13.00 เมตร
 และรางระบายน้ํายาว 13.00 เมตร 
 เสริมพื้น ค.ส.ล. 47 ตารางเมตร ปูกระเบื้อง
 ด้านหลัง, ด้านข้างซ้าย-ขวา จํานวน 68.00 
 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 110

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมูที่ 7 ตําบลแสวงหา
จุดดําเนินการ ศาลาประชาคม หมูที่ 7

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศาลาประชาคม หมูที่ 7 
 โดยการยกพื้นเวทีกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร
 สูง 0.30 เมตร และตกแตงภายใน ภายนอกอาคาร
 รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯ กําหนด  ปรากฏ
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 หน้า 36
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ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เดิม หมูที่ 9
จุดดําเนินการจากศาลาทางเข้าหมูบ้าน 
ถึงสวนนายสมพร กุฎีรัตน์

จํานวน 344,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรถนน
โดยการลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ไมน้อยกวา 1,110 ตารางเมตร
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 43

ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เดิม โดยการ
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
หมูที่ 4 จุดดําเนินการ จากบ้านนายชูชีพ จันทร์เรือง

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรถนน
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร 
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์
 ไมน้อยกวา 648 ตารางเมตร ปรากฏตาม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 31

ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.เดิม หมูที่ 8
จุดดําเนินการ จากถนนทางหลวง ถึงบ้าน
นายวิชัย กลิ่นกุหลาบ

จํานวน 344,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรถนน
 โดยการลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ไมน้อยกวา 1,110 ตารางเมตร
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 38
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ปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 7 (วัดบ้านเพชร) จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 7
 โดยการติดตั้งแผงระบบโซลาเซล
 1.แผงโซลาขนาด 330 w จํานวน 9 แผง
 2.อินเวอร์เตอร์ขนาด 3 Kw invt 1 ตัว
 3.รางอลูมิเนียม ยาว 4.2 เมตร 5 ตัว
 4.ตัวล็อคกลางอลูมิเนียม 18 ตัว
 5.ตัวล็อคริมอลูมิเนียม 36 ตัว
 6.ตัวยึดรางกับหลังคาเมทัลชีท 20 ตัว
 7.ตู้ควบคุม 1 ตู้ และ 8.อุปกรณ์ตอพวงสาย
    1 ชุด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85

งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 10
และหมูที่ 11 (จากโรงงานขวดพลาสติก
ถึงประปาบ้านปลายนา)

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 10 
 และหมูที่ 11 (จากโรงงานขวดพลาสติก ถึงประปา
 บ้านปลายนา) ระยะทาง 160 เมตร ปรากฏตามแผน
 พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพร้อมกิ่งโคม หมูที่ 13
จุดดําเนินการ จากบ้านนางเอมวิกา เชื้อแดง ถึงบ้าน
นางประยูร เชื้อนิล

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
 พร้อมกิ่งโคม หมูที่ 13 จากบ้านนางเอมวิกา 
 เชื้อแดง ถึงบ้าน นางประยูร เชื้อนิลระยะทาง 
 200 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 903,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 
 จํานวน 1 คนๆละ 9,000 บาท/เดือน 
 (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
 พนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. 
 เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
 พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนังานจ้างของ 
 อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
 (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 783,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 563,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 508,000 บาท

1. คาจ้างเหมาหรือคาบริการกําจัดขยะมูลฝอย
    และสิ่งปฏิกูล จํานวน เงิน 200,000 บาท 
    (สํานักปลัด)
    -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาหรือคาบริการกําจัดขยะ
     มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. คาจ้างเหมาคนงานเก็บขนขยะมูลฝอยและ
    สิ่งปฏิกูล จํานวน 288,000 บาท (สํานักปลัด) 
    -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานเก็บขนขยะ
     มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 3 คน 
     เดือนละ 8,000 บาท
3. คาประกันภัยรถบรรทุกขยะ จํานวนเงิน 20,000 บาท
    -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถ
     บรรทุกขยะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
     คาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร
     ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ เทศบาลตําบลเพชรเมือง
ทอง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ
 สงเสริมการคัดแยกขยะ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการธนาคารขยะ  เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ
 ธนาคารขยะ เชน คาจัดซื้อขยะรีไซเคิล คาวัสดุ อุปกรณ์ 
 คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
 คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างเหมายานพาหนะ คาจ้างเหมา
 เครื่องขยายเสียง คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ (สํานักปลัด) 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 133

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาซอมแซม
รถยนต์บรรทุกขยะ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะ 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ
 ยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
 ยางนอก ยางใน สายไมล์เพลา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
 คนงานประจํารถขยะ เชน ถุงมือยาง หรือหนัง
 ผ้าปิดปากปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้น รางเท้าบู๊ท 
 เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําเวทีประชาคมหมูบ้าน 
เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในเรื่องตางๆ คาใช้จายในการจัดทํา
แผนชุมชน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
-2565) หน้า 95

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและสนับสนุน
 การพัฒนาอาชีพ และฝึกอาชีพของชุมชน เชน คาวัสดุ 
 อุปกรณ์ ปายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 232,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 232,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 232,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวนเงิน 192,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปรายเดือน 
 จํานวน 2 คน เดือนละ 8,000 บาท ตอคน 
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมอาคาร
 พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 592,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 592,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 592,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวนเงิน 192,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปรายเดือน 
 จํานวน 2 คน เดือนละ 8,000 บาท (กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
 ต้านยาเสพติดของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง เชน 
 คาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง คาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ 
 เชนคาวัสดุ อุปกรณ์ คาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏ
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวม
 การแขงขันในรายการตางๆที่หนวยงานอื่น 
 ภาครัฐหรือเอกชนที่จัดแขงขัน ฯลฯ ปรากฏ
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในพิธีการศาสนาตางๆ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนาตางๆ 
 ที่เทศบาลจัดขึ้น หรือรวมกับหนวยงานอื่น ฯลฯ 
 (กองการศึกษาฯ) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 123
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 เชนคาวัสดุ อุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 123

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
 เชน คาเทียน คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ 
 ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดให้ปฏิบัติได้ 
 (กองการศึกษาฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
 2561-2565) หน้า 123

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง                        
 เชนคาวัสดุ อุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จาย
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ตามระเบียบฯ กําหนด                      
 ให้ดําเนินการได้ (กองการศึกษาฯ) ปรากฎในแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124

โครงการวันรําลึกสดุดีวีรชนแสวงหา จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมรวมขบวน
 สดุดีวีรชนคนแสวงหา และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 กับโครงการ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและกระต้นเศรษฐกิจ อําเภอแสวงหา จังหวัด
อางทอง
ประจําปีงบประมาณ 2563 (งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 14 ประจําปี 
2563)

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอแสวงหา 
 เป็นคาใช้จาย โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
 ของอําเภอแสวงหา (กองการศึกษาฯ) ปรากฏในแผน
 พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 126

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 198,000 บาท

งบลงทุน รวม 198,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 198,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งฝาเพดานพิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง หมูที่ 8 จํานวน 149,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งฝาเพดาน
 ฉาบเรียบยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.
 พร้อมโครงเคราเหล็กชุบสังกะสี จํานวน 
 320.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 147

โครงการปูหญ้าเทียมและตาขายคลุมสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เพชรเมืองทอง หมูที่ 7

จํานวน 49,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการปูหญ้าเทียมและตาขาย
 คลุมสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
 เพชรเมืองทอง โดยปูหญ้าเทียมกว้าง 8.00 เมตร
 ยาว 9.00 เมตร รวมพื้นที่ปูหญ้าเทียมไมน้อยกวา
 72 ตารางเมตร และตาขายคลุมกว้าง 8.00 เมตร
 ยาว 9.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ปรากฏตามแผน
 พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 147
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 63,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน     
  
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 

ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 33,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไม้ยืนต้น ไม้ดอก พันธ์พืช หญ้าตางๆ 
 เพื่อจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล และคาใช้จายอื่นๆ 
 จํานวนเงิน 30,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช
 จํานวนเงิน 3,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,703,177 บาท

งบกลาง รวม 12,703,177 บาท
งบกลาง รวม 12,703,177 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 306,560 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชําระหนี้เงินต้น
 จาก ก.ส.ท.

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 85,860 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชําระ
 ดอกเบี้ยเงินกู้ของก.ส.ท.

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ใหแกพนักงานจ้าง
 ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทองตามกฎหมายกําหนด
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนให้แกพนักงานจ้าง
 ของเทศบาลตําบลเพชรเมืองทองตามที่กฎหมายกําหนด
 จํานวน 7,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,616,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้
แกผู้สูงอายุ
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
 หลักเกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
 สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
 2565) หน้า 121

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,304,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ย
 ความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์
 การจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
 สวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 
 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121
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สํารองจาย จํานวน 699,919 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินและจําเป็น
 เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือเหตุที่ไมสามารถคาดการณ์
 ลวงหน้าและกอให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 หน้า 115

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 29,495 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
 โดยคํานวณตั้งไว้ร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดจาก
 เงินรายได้รับจริงปีที่แล้วมาทุกประเภท หักเงินอุดหนุน
 รายรับ(ปี 2561) = 38,767,437.81 บาท
 หัก เงินอุดหนุน = 21,105,830 บาท
 คงเหลือ = 17,661,607.81
 (17,661,607.81 x 0.00167 = 29,494.89 บาท)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 356,343 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
 ข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 
 ของรายได้ประจําปี ตามงบประมาณรายรับทั่วไป 
 (ไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
 และเงินอุดหนุน) รายรับ = 40,085,138 บาท
 หัก เงินอุดหนุน = 22,268,088 บาท
 คงเหลือ   = 17,817,150 บาท
 ร้อยละ 2  =      356,343 บาท
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