
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลผาจุก
อําเภอ เมืองอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 56,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,923,700 บาท
งบบุคลากร รวม 6,590,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,604,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,800 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการและทีปรึกษานายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,470,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,985,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,812,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงิน
เพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 867,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 2,375,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ขึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
เทศบาล)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม รวมถึงหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 1,068,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 558,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี ค่าจัดทําปฏิทิน ค่าจ้างบุคคลในการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายเพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืน ๆ
 ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลทีเทศบาลส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2561 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาทีมาทํางานให้กับเทศบาลตําบลผาจุก
ในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
เทศบาล) 

ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 185,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง นําดืม แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวล์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลัก เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เครืองตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไลท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาล้าง
ห้องนํา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน สว่าน เลือย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถตัด
หญ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึก
ข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 717,100 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 564,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลผาจุกและค่า
กระแสไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลผาจุก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลผา
จุก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ภายใน
จังหวัด รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 137,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 957,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 734,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 101,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 39 ตัว แยกเป็น
  1. เก้าอีสํานักงาน แบบปรับระดับสูง-ตําได้ มีทีท้าวแขน ขา 5 แฉก และ
มีล้อเลือน จํานวน 9 ตัว
  2. เก้าอีสํานักงาน แบบปรับระดับสูง-ตําและโยกเอนได้ มีทีท้าว
แขน ขา 5 แฉก และมีล้อเลือน จํานวน 25 ตัว
  3. เก้าอีสํานักงาน แบบปรับระดับสูง-ตําและโยกเอนได้ พนักพิงสูง มีที
ท้าวแขน ขา 5 แฉก และมีล้อเลือน จํานวน 5 ตัว
  เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 121 (สํานักปลัดเทศบาล)

ชุดรับแขก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบ
ด้วย โซฟา หุ้มด้วยหนัง ขนาด 3 ทีนัง จํานวน 1 ตัว ขนาด 1 ทีนัง อย่าง
น้อย 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลาง เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตาม
ราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 122 (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์เดินสายโทรศัพท์พร้อมติดตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด 5 สายนอก 16 สายใน พร้อม
โทรศัพท์แม่ข่าย และอุปกรณ์เดินสายโทรศัพท์ พร้อมติดตัง เนืองจาก
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 122 (สํานักปลัดเทศบาล)
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน มอก. จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก
. จํานวน 4 หลัง  คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 236 (สํานักปลัดเทศบาล)
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พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพย
วรางกูร พร้อมติดตัง

จํานวน 135,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพระบรมฉายาลักษณ์ ลักษณะเป็นซุ้ม ชนิดไฟเบอร์
กลาส ประกอบด้วยรูปถ่ายไวนิลขนาดสมจริง  มีตราสัญลักษณ์ ครุฑ พาน
พุ่ม 1 คู่ สีเงิน-ทอง ป้ายทรงพระเจริญ มีฐานรองกรอบรูป ขนาดฐานกว้าง
ไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 240 เซนติเมตร ขนาดฐาน
ซุ้มกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมติดตัง เนือง
จากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 122 (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตังภาย
นอกอาคาร แบบที 1

จํานวน 204,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงทีสําหรับติดตังภายนอกอาคาร แบบที 1 จํานวน 4 ชุด และอุปกรณ์
พร้อมติดตัง ประกอบด้วย 
    1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 ชุด 
2. หน่วยบันทึกข้อมูล Hard drive 4 TB FOR CCTV จํานวน 1 ชุด 
3. สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE) 
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร
4. TV  LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40” จํานวน 1 เครือง
5. บาลันแบบกําหนดระยะทางได้ UTB to BNC จํานวน 2 ชุด
 คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ส่วนค่าอุปกรณ์พร้อม
ติดตังเป็นไปตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1
 หน้า 123 

เครืองมิกเซอร์ (Mixer) ขนาด 8 แชลแนล จํานวน 8,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมิกเซอร์ ขนาด 8 แชลแนล 4 โม
โน 2 สเตอริโอ จํานวน 1 เครือง เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบ
ประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 124 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ชุดไมค์ประชุม แบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 79,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดไมค์ประชุม แบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3
 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 
 1. ชุดไมค์ประชุมไร้สาย Wireless  แบบใช้คลืนความถี UHF 590
 ถึง 890MHz มีแท่นรับ 1 เครือง ไมค์ประชุมไร้สาย 8 ตัว หน้าจอแสดง
ผลระบบดิจิตอล ปรับระดับเสียงของไมค์ทีแท่นควบคุม ก้านไมค์ประชุม
สูง ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทํางานของ
ไมค์ ระยะรับส่งสัญญาณไกลสูงสุด 100 เมตร ไมค์โครโฟนใช้
ถ่าน AA 1.5V 2 ก้อน แบตเตอรีใช้ต่อเนืองได้ไม่น้อยกว่า 8 ชัวโมง 
 2. เครืองถ่านชาร์ต ขนาด 2A 
 3. ถ่านชาร์ต ขนาด 2A
 เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 123 (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอรับภาพ ชนิดขาตัง จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดขาตัง ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อย
กว่า 70 นิว จอภาพม้วนเก็บในกล่องได้ จํานวน 1 เครือง  ครุภัณฑ์ดัง
กล่าวมีบรรจุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณแต่
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  จึงตังงบประมาณตามราคาใน
จังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 124 (สํานักปลัด
เทศบาล)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อ
อ่อน จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 234 (สํานักปลัดเทศบาล)
เครืองตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบ
เข็น จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 234 (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 235 (สํานักปลัดเทศบาล)
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 235 (สํานักปลัดเทศบาล)
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เครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 235 (สํานักปลัดเทศบาล)
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 235 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 223,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรัวเทศบาลตําบลผาจุก จํานวน 223,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวเทศบาลตําบลผาจุก บริเวณอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลผาจุก ยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการทีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 93 (สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,375,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,752,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,752,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,165,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงิน
เพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 211,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 327,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 616,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 426,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 136,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างบุคคลในการปฏิบัติงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กอง
คลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี เช่น ค่าจ้างเหมาออกสํารวจ
และบันทึกข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารในการจัดเก็บข้อมูลภาษี
ประเภทต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 141 (กองคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลทีเทศบาลส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง นําดืม แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองคลัง) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึก
ข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 7,000 บาท
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายของ
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถินอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 จํานวน 7,000 บาท ให้กับเทศบาลตําบลงิวงาม อําเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 217 (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 818,900 บาท
งบบุคลากร รวม 420,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 420,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 259,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงิน
เพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 327,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม รวมถึงหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลทีเทศบาลส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
เทศบาล) 

ค่าวัสดุ รวม 167,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือผงเคมีสําหรับบรรจุถังดับเพลิง ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึก
ข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายดับเพลิง ขนาด ศก. 1.5 นิว จํานวน 5 เส้น ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโซ่สําหรับใช้กับเลือยโซ่
ยนต์ ขนาด 12 นิว จํานวน 2 เส้น และขนาด 18 นิว จํานวน 2 เส้น ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 71,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน แบบปรับระดับสูง-ตําได้ มีทีท้าว
แขน ขา 5 แฉก และมีล้อเลือน จํานวน 1 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 121 (สํานักปลัดเทศบาล)
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน มอก. จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก
. จํานวน 1 หลัง  คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 116 (สํานักปลัดเทศบาล)
ตู้เหล็กแบบบานเลือนทึบ จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลือนทึบ ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตาม
ราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 116 (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 124 (สํานักปลัด
เทศบาล)
เครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้า 235 (สํานักปลัดเทศบาล)
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 235 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑ์อืน
ป้ายไฟจราจร ชนิดตู้สามเหลียม จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายไฟจราจร ชนิดตู้สามเหลียม ขนาดฐานกว้างไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ความหนาของตู้
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร จํานวน 3 ชุด ประกอบด้วย ไฟ
ไซเรน 1 ตัว หลอดไฟนีออน 5 หลอด มีล้อ 4 ล้อ เนืองจากครุภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 124 (สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,147,600 บาท
งบบุคลากร รวม 830,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 830,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 621,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงิน
เพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
การศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 263,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลทีเทศบาลส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง นําดืม แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถตัดหญ้า ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึก
ข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 18/6/2561  11:12:16 หน้า : 14/37



งบลงทุน รวม 54,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน แบบปรับระดับสูง-ตําได้ มีทีท้าว
แขน ขา 5 แฉก และมีล้อเลือน จํานวน 1 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 239 (กองการศึกษา)
โต๊ะทํางาน จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตาม
ราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 237 (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 115 (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 115 (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,767,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,881,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,881,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 964,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล และค่าตอบแทนราย
เดือน หรือเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,858,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี
1. สําหรับพนักงานจ้างทีได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล
ตําบลผาจุกและส่วนทีต้องจ่ายสมทบให้กับพนักงานจ้างทีได้รับค่าตอบ
แทนสูงกว่างบประมาณทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน จํานวน 1,541,900 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. สําหรับพนักงานจ้างทีได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณทีได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตังไว้ 316,800 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
(กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 48,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 9,600 บาท (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 5,056,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานครูเทศบาล  ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติม รวมถึงหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 3,832,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 465,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลทีเทศบาลส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 18/6/2561  11:12:16 หน้า : 16/37



โครงการกีฬาปฐมวัยเทศบาลตําบลผาจุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาปฐมวัยเทศบาลตําบลผาจุก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ เช่น ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าของรางวัล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 129 (กองการศึกษา)
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 127 (กองการศึกษา)
โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 122 (กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,061,900 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลผาจุก ดังนี
1. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ จํานวน 2,377,300 บาท เพือจ่ายเป็น
 1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 277,100 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานทัวไปของ
โรงเรียน เช่น ค่าสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
 1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 32,600 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เช่น สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด สี
เทียน ฯลฯ
 1.3 เครืองแบบนักเรียน จํานวน 48,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ
นักเรียนให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
 1.4 ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์
 1.5 ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน จํานวน 180,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาครูสอนภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 122
 1.6 ค่าจ้างเหมาครูปฐมวัย จํานวน 720,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาครูปฐมวัย จํานวน 6 อัตรา  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 122
 1.7 ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จํานวน 144,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
แม่บ้าน จํานวน 2 อัตรา  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 122
 1.8 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 652,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารสําหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้รับประทานในมือ
กลางวัน
 1.9 ค่าหนังสือเรียน จํานวน 32,600 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือ
สําหรับนักเรียนในสถานศึกษา
 1.10 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 70,100 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
 1.11 ค่าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่ากิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระฝาง จํานวน 182,600 บาท เพือ
จ่ายเป็น
 2.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืม
 2.2 ค่าไฟฟ้า จํานวน 18,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
สถานศึกษา
 2.3 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 102,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารสําหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้รับประทานในมือ
กลางวัน
 2.4 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ
 2.5 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 35,700 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานทัวไปของ
สถานศึกษา เช่น ค่าสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง 
 2.6 ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง จํานวน 248,000 บาท เพือจ่ายเป็น
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 3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืม
 3.2 ค่าไฟฟ้า จํานวน 18,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
สถานศึกษา
 3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ
 3.4 ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จํานวน 72,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
แม่บ้าน จํานวน 1 อัตรา  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 122
 3.5 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 98,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารสําหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้รับประทานในมือ
กลางวัน
 3.6 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 34,000 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานทัวไปของ
สถานศึกษา เช่น ค่าสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง 
 3.7 ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองนาพง จํานวน 254,000 บาท เพือจ่าย
เป็น
 4.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืม
 4.2 ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
สถานศึกษา
 4.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ
 4.4 ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 122,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารสําหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้รับประทานในมือ
กลางวัน
 4.5 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 42,500 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานทัวไปของ
สถานศึกษา เช่น ค่าสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง 
 4.6 ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์ของสถานศึกษา เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า
โทรศัพท์ภายในจังหวัด รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
 4.7 ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,198,800 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,195,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลจน
ถึงระดับประถมศึกษา ปีที 6 ในสถานศึกษาในเขตตําบลผาจุก และเด็กนัก
เรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลผาจุก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 126 (กองการศึกษา)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือบันไดอลูมิเนียม ขนาด 7 ขัน แบบพับได้ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)   

งบลงทุน รวม 249,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 113,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 40,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 115 (กองการศึกษา)
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน มอก. จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก
. จํานวน 1 หลัง  คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 125 (กองการศึกษา)
ตู้เหล็ก แบบบานเลือนกระจก จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลือนกระจก ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 3 หลัง เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 125 (กองการศึกษา)
ตู้เหล็ก แบบบานเลือนทึบ จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลือนทึบ ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตาม
ราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 125 (กอง
การศึกษา)
โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะและ
ราคาเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 240 (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองขยายเสียงแบบพกพา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงแบบพกพาพร้อม
ไมโครโฟน จํานวน 3 ชุด เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตาม
ราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 125 (กอง
การศึกษา)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เตียงเหล็ก พร้อมชุดเครืองนอน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงเหล็ก ขนาด 3.50 ฟุต พร้อมชุดเครือง
นอน จํานวน 3 ชุด เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคา
ในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 115 (กองการ
ศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 115 (กองการศึกษา)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 136,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติมอาคารสนามเด็กเล่นในร่ม จํานวน 136,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสนามเด็กเล่นในร่ม โรงเรียนอนุบาลเมือง
อุตรดิตถ์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 5 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการทีเทศบาลตําบลผาจุก
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 88 (กองการ
ศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,580,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,580,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,580,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,580,000 บาท ให้กับสถาน
ศึกษาในเขตตําบลผาจุก จํานวน 4 แห่ง ดังนี
 1. โรงเรียนวัดพระฝาง   จํานวน 480,000 บาท
 2. โรงเรียนวัดวังยาง   จํานวน 776,000 บาท
 3. โรงเรียนวัดคลองนาพง จํานวน 272,000 บาท
 4. โรงเรียนวัดผาจักร  จํานวน  52,000 บาท
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 126 (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,068,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,265,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,265,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,038,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงิน
เพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 179,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลทีเทศบาลส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 82,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 57,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง นําดืม แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวล์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลัก เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เครืองตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไลท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาล้าง
ห้องนํา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชือโรคขณะปฏิบัติ
งาน เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบู้ท ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึก
ข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 624,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 227,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน แบบปรับระดับสูง-ตําได้ มีทีท้าว
แขน ขา 5 แฉก และมีล้อเลือน จํานวน 2 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 118 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 117 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและ
ราคาเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 117 (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
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ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน มอก. จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก
. จํานวน 2 หลัง  คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 120 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 15 ลินชัก จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ชนิด 15 ลินชัก จํานวน 1 หลัง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็น
ไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 118 (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ลินชัก จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ชนิด 3 ลินชัก จํานวน 1 หลัง เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบ
ประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 120 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 118 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โต๊ะทํางาน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตาม
ราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 117 (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โต๊ะอเนกประสงค์ ขาเหล็ก แบบพับได้ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60x150x75 
เซนติเมตร ชนิดขาเหล็ก สามารถพับได้ จํานวน 10 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 119 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้แอมป์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 25,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้แอมป์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ด้วย ตู้ลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว ให้กําลังขับไม่น้อย
กว่า 350 WRMS แบบมี USB MP3 ขาตังลําโพง ไมค์ลอย สาย
สัญญาณพร้อมหัว ฯลฯ เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคา
ในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 120 (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและ
ราคาเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 119 (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
จอรับภาพ ชนิดขาตัง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดขาตัง ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อย
กว่า 100 นิว  จํานวน 1 เครือง ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีบรรจุไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณแต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน  จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 119 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 116 (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 120 (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)
เครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 116 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 117 (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 397,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน (หลังเก่า) จํานวน 397,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล (หลังเก่า) และห้อง
นํา/ห้องส้วม รายละเอียดตามรูปแบบและรายการทีเทศบาลตําบลผาจุก
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 93 (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 211,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 211,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 211,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับฉีดพ่นสารเคมีในการกําจัดยุงลาย ทราย
กําจัดลูกนํายุงลาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 119 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการตรวจคุณภาพนําประปา จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจคุณภาพนําประปาในเขตตําบลผา
จุก หมู่ที 1-14 เช่น ค่าจ้างหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําประปา ชุด
ตรวจคุณภาพนําประปา ค่าอ่านผลการวิเคราะห์คุณภาพนําประปา ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 120 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า
ป้ายไวนิล ค่าเอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 120 (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก จํานวน 16,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 84 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยและผู้
ด้อยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 30,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 216 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,419,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,844,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,844,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 936,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงิน
เพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 770,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 412,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม รวมถึงหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลทีเทศบาลส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 266,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง นําดืม แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองช่าง)   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวล์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลัก เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เครืองตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไลท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน สว่าน เลือย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถตัดหญ้า ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดนํา กรรไกรตัด
หญ้า รถเข็น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก มีดถางป่า เชือก กระถางต้นไม้ ถังพ่น
ยา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ
ยาง รองเท้าบู้ท ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เสือกันฝน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึก
ข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 163,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน แบบปรับระดับสูง-ตําได้ มีทีท้าว
แขน ขา 5 แฉก และมีล้อเลือน จํานวน 5 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 126 (กองช่าง)
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน มอก. จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก
. จํานวน 1 หลัง  คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 243 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อ
อ่อน จํานวน 5 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 242 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะทาง จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน เนืองจากครุภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 243 (กองช่าง)
ล้อวัดระยะทาง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน เนืองจากครุภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ จึงตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 243 (กองช่าง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 จํานวน 2 ชุด คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 126 (กองช่าง)
เครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 2 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 241 (กองช่าง)
เครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษ A3 
จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 242 (กองช่าง)
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จํานวน 2 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 241 (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 260,000 บาท
งบลงทุน รวม 260,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 260,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา เพือป้องกันนําท่วมหน้าอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองนาพงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระฝาง

จํานวน 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํา เพือป้องกันนําท่วมหน้าอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองนาพงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดพระฝาง ดังนี
 ช่วงที 1 รางระบายนํารูปตัวยู ค.ส.ล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40
 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ระยะความยาวไม่น้อยกว่า 40
 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
 ช่วงที 2 วางท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 เมตร ชัน 3 มอก. ความยาวไม่น้อย
กว่า 100 เมตร รวมความยาวทังหมดไม่น้อยกว่า 140 เมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการทีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 87 (กองการศึกษา)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,167,000 บาท
งบบุคลากร รวม 646,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 646,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 576,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 520,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะทีแหล่งกําเนิด จํานวน 36,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยก
ขยะทีแหล่งกําเนิด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าศึกษาดูงาน ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับ
แก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 85 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม) 

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุอืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์อืนๆ เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย ถังบรรจุ
นํา สายยางส่งนํา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการฝึก
อบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 89 (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 86 (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุม อบต. (ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตําบล
ผาจุก)

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารห้องประชุม อบต. (ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชนตําบลผาจุก) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 10 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการทีเทศบาลตําบลผาจุก
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 1 หน้า 93 (สํานักปลัด
เทศบาล)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณี
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานนมัสการองค์พระฝางทรงเครืองจําลอง ประจําปี 2561 จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานนมัสการองค์พระฝางทรงเครือง
จําลอง ประจําปี 2561 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีจัดงาน ระบบ
แสง สี เสียง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130 (กองการศึกษา)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการฝึก
อบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครัง
ที 1 หน้า 92 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2560 จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2560 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีจัดงาน ระบบ
แสง สี เสียง ค่าของรางวัลการประกวด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130 (กองการ
ศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจําปี 2561 อําเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จํานวน 25,000 บาท ให้กับอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 213 (กองการศึกษา)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 6,273,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,092,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,092,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 578,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือน หรือเงิน
เพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองส่งเสริม
การเกษตร)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม) โดย
คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการ
เกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 428,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไขเพิม
เติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ส่งเสริมการเกษตร)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และทีแก้ไข
เพิมเติม) โดยคํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 5,161,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม รวมถึงหนังสือสังการต่างๆ ทีเกียวข้อง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)
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ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองส่งเสริมการเกษตร)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของบุคลากรของเทศบาล รวมถึงบุคคลทีเทศบาลส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการ
เกษตร)     
โครงการศูนย์เรียนรู้เพือพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์เรียนรู้เพือให้ความรู้เกียวกับ
การทําการเกษตร เช่น การปลูกพืช การเลียงสัตว์ และการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่าสารบํารุงพืช ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 83 (กองส่งเสริมการเกษตร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือคุณภาพชีวิตเกษตกร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแหล่งเรียนรู้เกียวกับการปลูก
ผักสวนครัวและผักพืนบ้านต่างๆ (ผักข้างบ้าน อาหารข้างรัว ครอบครัวพอ
เพียง) เพือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์
พืช ค่าปุ๋ย ค่าสารบํารุงพืช ฯลฯ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 115 (กองส่งเสริมการ
เกษตร)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริม
การเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง นําดืม แบบพิมพ์ ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิง เลือย
ตัดแต่งกิง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองส่งเสริมการเกษตร)

วันทีพิมพ์ : 18/6/2561  11:12:17 หน้า : 34/37



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึก
ข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  (กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,802,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 4,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า จํานวน 7 แห่ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองส่งเสริมการ
เกษตร)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองส่งเสริมการเกษตร)

งบลงทุน รวม 18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน แบบปรับระดับสูง-ตําได้ มีทีท้าว
แขน ขา 5 แฉก และมีล้อเลือน จํานวน 1 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึง
ตังงบประมาณตามราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 244 (กองส่งเสริม
การเกษตร)
โต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว เนืองจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงตังงบประมาณตาม
ราคาในจังหวัด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 244 (กองส่งเสริมการเกษตร)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะและราคาเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 245 (กองส่งเสริมการเกษตร)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 372,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 372,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลทีชํารุดเสีย
หายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
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ค่าวัสดุ รวม 82,500 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน สว่าน เลือย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 32,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ สําหรับใช้
ในกิจการประปาของเทศบาลตําบลผาจุก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาของเทศบาลตําบลผาจุก ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,389,100 บาท
งบกลาง รวม 18,389,100 บาท
งบกลาง รวม 18,389,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 285,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง โดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทีเทศบาลจะต้อง
จ่ายให้แก่พนักงานจ้างทังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ จํานวน 265,500 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 20,000 บาท 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,735,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตําบลผาจุกทีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 135 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการในตําบลผาจุกทีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 135 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตําบลผาจุก โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 135 

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน เพือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประสบภัย รวมทังสํารองจ่ายใน
หมวดรายจ่ายต่างๆ ซึงวงเงินไม่พอใช้ระหว่างปีงบประมาณ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 230,000 บาท
1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 50,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคํานวณตังจ่าย
จากรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วน
หก ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
2. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 180,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 215 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราขชการส่วนท้องถิน ใน
อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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