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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลห้วยป่าหวาย
อาเภอ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,271,240

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,770,640

บาท

รวม

2,624,640

บาท

จานวน

695,520

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

198,720

บาท

จานวน

1,490,400

บาท

รวม

4,146,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเเละเงินปรับปรุงเงินเดือนให้เเก่พนักงานเทศบาล ได้เเก่
1.ปลัดเทศบาล
2.หัวหน้าสานักปลัด
3.หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
4.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
5.หัวหน้าฝ่ายบริหารเงินทั่วไป
6.นักวิชาการเกษตร
7.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
8.เจ้าพนักงานธุรกิจ
9.เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเเละตาเเหน่งอื่นๆที่บรรจุ
เเต่งตั้งหรือโอน (ย้าย) ในระหว่างปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สานักปลัด)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานส่วนตาบล สานักปลัด เช่น เงิน
เพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว หรืองานเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ตั้ง
จากรายได้ (สานักปลัด)

2,620,000

บาท

10,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกเทศมนตรีเเละรองนายก
เทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนพิเศษของนายกเทศมนตรีเเละรองนายก
เทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนเลขานุการเเละที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนประธานสภาเทศบาล,รองประธาน
เทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาเเหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารเเละ
อานวยการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

180,000

บาท

จานวน

182,000

บาท

1,000,000

บาท

70,000

บาท

84,000

บาท

3,422,000

บาท

รวม

202,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

จานวน

140,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

2,647,000

บาท

จานวน

2,000,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่า
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เเละประจาศูนย์ อป
พร. ทต.ห้วยป่าหวาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้เเก่ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ (สานักปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้เเก่พนักงานตามภารกิจเเละพนักงานจ้างทั่วไป ทุก
ตาเเหน่ง ตามกรอบอัตรากาลังของสานักปลัด เทศบาลตาบลห้วยป่าหวาย
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง สานักปลัด เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว หรืองานเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักปลัด)
เงินอื่นๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นๆ (ค่าตอบเเทนนอกเหนือจากเงินเดือน) ของปลัด
เทศบาลตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์เเก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินประโยชน์ตอบ
เเทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) เเละอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เเก่พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจาเเละพนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สานักปลัด)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เเก่พนักงานเทศบาลเเละลูกจ้างประจา เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น บุตรพนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจา เเละคณะผู้บริหาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สานักปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเเละค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการไปฝึกอบรม ฯลฯ
ของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฝ่ายบริหาร/สภาท้องถิ่น ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (สานักปลัด)
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22,000

บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตาม " โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเเละผู้บริหารท้องถิ่น"ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด) นามาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตาบลห้วยป่า
หวาย หน้า259
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า และพวงมาลา
จานวน

5,000

บาท

50,000

บาท

173,000

บาท

50,000

บาท

3,000

บาท

10,000

บาท

ค่าบอกรับวารสาร

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ เเละเอกสารทางวิชาการ เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
(1)ค่ารองรับในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 5,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าของขวัญ,ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรองรับ, รวมทั้งค่าใช้รายจ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องเกี่ยวกับ
การรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน,ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานเเละผู้เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานัก
ปลัด)
(2)ค่ารองเลี้ยงรับรองในการประชุม จานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,เครื่องใช้ในการเลี้ยงรองรับ ในการประชุมสภาท้อง
ถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุการที่ได้รับการเเต่งตั้งตามกฏหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยหรือกสรประชุมระ
หว่าง อปท. กับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในเเละนอกราชอาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เเละค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่นเเละสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (สานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้พวงมาลาหรือ
พวงรีด ฯลฯ สาหรับพิธีการสาคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จาเป็นเเละมี
ความสาคัญ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมเเซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของสานัก
งาน เช่น กระดาษ, เเฟ้ม,ปากกา,ดินสอ,ลิควิด,กระดาษถ่าย
เอกสาร,กระดาษโรเหนียว,ที่หนีบกระดาษ,ไม้บรรทัด,ตรายางต่างๆ,ธง
ชาติ,กุญเเจ,พระบรมฉายาลักษณ์,นาฬิกา,เครื่องดับเพลิง ฯนฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สานักปลัด)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ เช่น ฟิวส์,สายไฟ,หลอด
ไฟฟ้า,สวิตซ์ไฟฟ้า,เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เเปรง,ไม้กวาด,เข่ง,ผงซัก
ฟอก,สบู่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันต่างๆสาหรับรถยนต์,รถจักรยานยนต์เครื่องตัด
หญ้า,เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ เพื่อในงานกิจการของเทศบาล
ตาบล เช่น น้ามันดีเซล, น้ามันเบนซิน,จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สานักปลัด)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของหรือค่าจ้างเหมา เพื่อใช้ในการโฆษณาเเละเผย
เเพร่ เช่น ไม้อัด,เเผ่นป้าย,ผ้า,เเผ่นเหล็ก,กระดาษโปสเตอร์,ฟิลม์,อุปกรณ์
ถ่ายรูป,ค่าล้างรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานักปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เเผ่นซีดี หมึก เเละอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (สานักปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

80,000

บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

400,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รวม

70,600

บาท

รวม

70,600

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อไว้ใช้ในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ใบพัด 25 นิ้ว จานวน 5 ตัวตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน (สานักปลัด)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จานวน

40,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

เพื่อการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังน้า
หมึกพิมพ์ (INK tank Printer) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สานักปลัด)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
จานวน

2,600

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับสานักงานเทศบาลห้วยป่าหวาย ตั้งจ่าย
จากรายได้ (สานักปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสาหรับงานประมวล
ผล CPU Intel Core i7 RAM 8 GB
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function

งบเงินอุดหนุน

รวม

8,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

8,000

บาท

8,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการสนันสนุนการบริหารงานของสถานที่กลาง(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน จานวน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสนันสนุน
การบริหารงานของสถานที่กลาง(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานัก
ปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตาบลห้วย
ป่าหวาย หน้า230
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งานบริหารงานคลัง

รวม

2,559,000

บาท

รวม

2,118,000

บาท

รวม

2,118,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเเละเงินปรับปรุงให้เเก่พนักงานเทศบาลได้เเก่
1.ผอ.กองคลัง
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
4.หัวหน้าฝ่ายเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน
5.เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
เเละตาเเหน่งอื่นๆที่บรรจุเเต่งตั้ง หรือโอน (ย้าย) ในระหว่างปีงบ
ประมาณ 2563 (หากเงินเดือนตาเเหน่งใดตั้งไว้ไม่พอจ่าย สามารถนาเงิน
ตาเเหน่งอื่นมาถัวจ่ายได้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

1,700,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาเเหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารเเละ
อานวยการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้เเก่พนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงานจ้างทั่ว
ไป ทุกตาเเหน่งตามกรอบอัตรากาลังของเทศบาลตาบลห้วยป่าหวาย ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง กองคลัง เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
งบดาเนินงาน
รวม

96,000

บาท

310,000

บาท

12,000

บาท

422,000

บาท

รวม

94,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ผู้ควบ
คุมงานก่อสร้าง ค่าตอบเเทนเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ค่าตอบเเทนพิเศษ เงิน
ประโยชน์ตอบเเทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจาปี) เเละอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

1,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เเก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาเเละพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เเก่พนักงานเทศบาลเเละลูกจ้างประจา เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น บุตรพนักงานเทศบาล เเละ
ลูกจ้างประจา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

จานวน

1,000

บาท

จานวน

72,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

140,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างจ้างทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพัธ์ต่างๆ ค่าจ้างเเรง
งานทาของ หรือค่าจ้างบริการอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

120,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระ
ดาษ เเฟ้ม ปากกา ดินสอ ลิควิด กระดาษอัดสาเนา ที่เย็บกระดาษ ไม้
บรรทัด ตรายางต่างๆ ธงชาติ กุญเเจ พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกา เครื่อง
ดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันต่างๆสาหรับรถยนต์ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานกิจการ
ของเทศบาลตาบล เช่น น้ามันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องหรือใช้กับคอมพิวเตอร์ เเผ่นซีดี หมึก
ปริ้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

40,000

บาท

50,000

บาท

30,000

บาท

68,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเเละค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมนาในเเละนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา เเละพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในเเละนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักเเละค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือการไปอบรมสัมนา
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา เเละพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมเเซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าวัสดุ

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลห้วยป่าหวาย เช่น
ค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ค่าบารุงรักษา
สาย ค่าบริการอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองคลัง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ตตาบล ค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์
เทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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งบลงทุน

รวม

19,000

บาท

รวม

19,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

เพื่อไว้ใช้ในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multfunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน

10,000

บาท

รวม

84,000

บาท

รวม

34,000

บาท

รวม

34,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

จานวน

4,000

บาท

เพื่อใช้ในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สานัก
ปลัด)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
จานวน

24,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

260,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

260,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาเเละปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เพื่อใช้ในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน (สานักปลัด)
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

เพื่อไว้ในการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ
พระพุทธบาท เพื่อใช้ดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (สานักปลัด) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 18
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้า
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (สานักปลัด) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 18
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
น้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (สานักปลัด) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 18
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้า
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (สานักปลัด) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 19
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จานวน

200,000

บาท

รวม

743,000

บาท

รวม

649,000

บาท

รวม

649,000

บาท

จานวน

450,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

115,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

รวม

84,000

บาท

รวม

39,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ผู้ควบ
คุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน
พิเศษ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
การศึกษา)

1,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน (สานักปลัด) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 20
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ได้แก่
1.ผอ.กองการศึกษา
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
3.ตาแหน่งอื่นๆ ที่บรรจุแต่งตั้ง หรือโอน (ย้าย) ในระหว่างปีงบ
ประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารและ
อานวยการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้เเก่พนักงานตามภารกิจเเละพนักงานจ้างทั่วไป ทุก
ตาเเหน่ง ตามกรอบอัตรากาลัง เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษาฯ)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว หรืองานเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษาฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ค่าลงทะเบียน ภาค
การศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา ฯลฯ ที่สามารถเบิก
ได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย

จานวน

1,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้าง
แรงงานทาของ ค่าถ่ายเอกสาร หรือค่าจ้างบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการเทศบาลตาบล เช่น ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ในการไปอบรมสัมนาในและนอกราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

15,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ ดินสอ ปากกา ธงชาติ นาฬิกา เครื่องดับ
เพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ลาโพง ไมโครเวฟ ขาตั้ง
ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโมัติ ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ผง
หมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมผิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษา)

5,000

บาท

5,000

บาท

5,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการ
ศึกษา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้ แก่ ครู จานวน 1 อัตรา และตาแหน่งอื่นๆ ศพด.ที่มีสิทธิได้รับเงิน
เดือน ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการ
ศึกษาฯ)
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้
รับเงินวิทยฐานะตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กอง
การศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของ อปท.ตามแผน
อัตรากาลังของเทศบาลฯ
1.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) เป็นเงิน 630,000 บาท ได้แก่ ผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา และผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา
2.ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษาฯ) เป็นเงิน 324,000
บาท ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างหรือผู้ดูแลเด็กที่จ่ายควบกับค่า
จ้าง
1.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) เป็นเงิน 48,000 บาท ได้แก่ ผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา และผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา
2.ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษาฯ) เป็นเงิน 36,000
บาท ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น บุตรพนักงานเทศบาล ครูผู้
ดูแลเด็ก เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น ค่าจ้างแรงงานทาของ ค่าถ่ายเอกสาร หรือค่าจ้างบริการอื่นๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

รวม

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

4,486,290

บาท

รวม

1,480,000

บาท

รวม

1,480,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

954,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

รวม

1,520,290

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

700,290

บาท

จานวน

96,000

บาท
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จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการเทศบาล
ตาบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ในการไปอบรมสัมนาในและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษาฯ) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 270
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน

564,290

บาท

รวม

790,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซัก
ฟอก สบู่ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
-ป.6 จานวน 3 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตาบลห้วยป่าหวาย และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดังนี้
1.โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จานวน 260 วัน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเอง จานวน 260 วัน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตาบลห้วยป่า
หวาย หน้า266
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

20,000

บาท

770,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กนักเรียน ศพด.ในความรับผิดชอบ
เทศบาลตาบลห้วยป่าหวาย ดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน จานวน 245 วัน x 73 คน = 357,700
2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี x73
คน =124,100
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี x 73 =14,600
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี x 73 =14,600
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี x 73 = 21,900
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี x 73 =31,390
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองการศึกษา) นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2565 หน้าที่ 271
ค่าวัสดุ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ รายเดือน อินเตอร์เน็ตตาบล ค่าเช่าพื้น
ที่ เว็บไซต์ เทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

จานวน
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งบลงทุน

รวม

202,000

บาท

รวม

202,000

บาท

จานวน

14,000

บาท

เพื่อใช้ในการจัดซื้อตู้ 4 ลิ้นชัก ตู้พลาสติกลายการ์ตูนสีสันสดใส น่ารัก
จานวน 10 ชั้น ชั้นละ 1,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการ
ศึกษา) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 301
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้หินอ่อน

จานวน

4,500

บาท

เพื่อไว้ใช้ในการจัดโต๊ะและเก้าอี้หินอ่อน โต๊ะชุดรูป ยีราฟ 1 ชุด ชุดรูป
วัว 1 ชุด และชุดรูปแตงโม 1 ชุด พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (กองการศึกษา) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 300
จัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้

จานวน

60,000

บาท

เพื่อไว้ใช้ในการจัดซื้อโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้สี
ส้ม,ฟ้า ขนาด 60 x 120 x 55 ซม. พร้อม เก้าอี้ 6 ตัว จานวน 15 ชุด ชุด
ละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) อ้างอิงจากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 301
ครุภัณฑ์การศึกษา
จัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องเล่นกลางเเจ้ง
จานวน

50,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้ 4 ลิ้นชัก

เพื่อใช้ในการจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (กองการศึกษา) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 302
จัดซื้อเตียงพยาบาลเด็ก

จานวน

10,000

บาท

เพื่อไว้ใช้ในการจัดซื้อชุดเตียงพยาบาลเด็ก ขนาดยาว 30 นิ้วสูง 7 นิ้ว 2
ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 301
จัดซื้อทางเดินทรงตัวลูกคลื่น

จานวน

11,000

บาท

เพื่อไว้ใช้ในการจัดซื้อทางเดินทรงตัวลูกคลื่นเด็กปฐมวัย ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (กองการศึกษา) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 301
จัดซื้อบอร์ดโครงงาน
จานวน

6,000

บาท

เพื่อใช้ในการจัดซื้อบอรืดโครงงานขนาด 4 พับ 60 x 100 ซม. ตัว
ละ 2,000
3 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษาฯ) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 302
จัดซื้อม้าโยก
จานวน

30,000

บาท

เพื่อไว้ใช้จ่ายในการจัดซื้อม้าโยกสปริง รูปปสัตว์ต่างๆ 5 ตัว ตัวละ 6,000
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษาฯ) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 300
จัดซื้อรั้วข้ามแพนด้า
จานวน

3,800

บาท

เพื่อไว้ใช้ในการจัดซื้อรั้วข้ามแพนด้า ขนาด 23 x 105 x 40
ซม. 5ชิ้น/ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) อ้างอิงจากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 301
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อลาโพงอเนกประสงค์
เพื่อไว้ใช้ในการจัดซื้อลาโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ พร้อมไมค์ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กประถมศึกษา

จานวน

12,700

บาท

รวม

1,284,000

บาท

รวม

1,284,000

บาท

จานวน

1,284,000

บาท

รวม

1,685,000

บาท

รวม

1,063,000

บาท

รวม

1,063,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

443,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในเขตเทศบาลตาบลห้วยป่าหวาย จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่
-โรงเรียนวัดศรีจอมทอง
-โรงเรียนวัดหนองสุทธะ
-โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)
ในอัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จานวน 200 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”)ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตาบลห้วยป่าหวาย หน้า266
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ได้แก่
1.ผอ. กองสาธารณสุขฯ
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และตาแหน่งอื่นๆ ที่บรรจุแต่งตั้ง
หรือโอน (ย้าย) ในระหว่างปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองสาธารณสุข)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารและ
อานวยการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ทุกตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบล
ห้วยป่าหวาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง กองสาธารณสุข เช่น เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุข)
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งบดาเนินงาน

รวม

563,000

บาท

รวม

58,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

54,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

รวม

145,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น ค่าจ้างพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการเทศบาล
ตาบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมนาในและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

5,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

360,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ลิควิด ที่เย็บกระดาษ ไม้
บรรทัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
1.ที่รองรับขยะ/ถังขยะ สาหรับงานเก็บมูลฝอยในพื้นที่ อปท.
2.วัสดุอื่น เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองสาธารณสุข)

5,000

บาท

50,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เช่น คณะกรรมการตรวจงานจ้าง เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (เงินรางวัล
ประจาปี) และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สาธารณสุข)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เช่น บุตรพนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจา และคณะผู้บริหาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองสาธารณสุข)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการในและนอกราช
อาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สาธารณสุข)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัว
เทียน ไข นอต สกรู กระจก กุญแจเลื่อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สาธารณสุขฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันต่างๆ สาหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล
ตาบล เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้าเครื่อง จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุข)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ายาเคมีกาจัด
ยุงลาย น้ายาตรวจสารเสพติด วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ทรายอะเบท ฯลฯ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อ รองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองสาธารณสุข)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมผิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ผง
หมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
สาธารณสุขฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม
รวม

59,000

จานวน

59,000

บาท

รวม

570,000

บาท

รวม

570,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

470,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ ได้แก่ ค่า
ป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา
เป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุข) อ้างอิง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 26
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน

280,000

บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน ULV แบบควัน
เพื่อไว้ใช้ในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (ULY) แบบควัน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน(กองสาธารณะสุข) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 302
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขได้แก่ ค่า
ป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา
เป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุข) อ้างอิง
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 24

บาท
59,000 บาท
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80,000

บาท

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการอบรมการซ้อมและใช้เครื่อง
พ่นหมอกควัน ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้า
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (กองสาธารณสุข) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 22
โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้า
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (กองสาธารณสุข) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 26
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคที่มีสัตว์นาโรค
จานวน

20,000

บาท

รวม

2,508,600

บาท

รวม

1,755,000

บาท

รวม

1,755,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเเละปรับปรุงเงินเดือนให้เเก่พนักงานเทศบาลได้เเก่
1.ผอ.กองช่าง
2.หัวหน้าฝ่ายการโยธา
3.นายช่างไฟฟ้า
4.เจ้าพนักงานธุรการ
5.นายช่างโยธา เเละตาเเหน่องอื่นๆ ที่บรรจุเเต่งตั้ง หรือ โอน (ย้าย) ใน
ระหว่างปีบงประมาณ 2562 (หากเงินเดือนตาเเหน่งใดตั้งไว้ไม่พอจ่าย
สามารถนาเงินเดือนตาเเหน่งอื่น มาถัวจ่ายได้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาเเหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารเเละ
อานวยการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้เเก่พนักงานจ้างตามภารกิจเเละพนักงานจ้างทั่ว
ไป ทุกตาเเหน่ง ตามกรอบอัตรากาลังของเทศบลตาบลห้วยป่าหวาย ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1,100,000

บาท

60,000

บาท

540,000

บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามประปณิธาน
จานวน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามประปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัด
โครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุข) อ้างอิงจากแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 25
โครงการอบรมการอบรมการซ้อมและใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และโรคที่มีสัตว์นาโรค ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน (กองสาธารณสุข) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 25
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

55,000

รวม
รวม

681,000

จานวน

10,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

165,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเเละค่าลงเบียนต่างๆ ในราขการเทศบาล
ตาบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาใน
เเเละนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา เเละพนักงาน
จ้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

35,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

315,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์เเก่ อปท
. เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบเเทนพิเศษ เงินประโยชน์ตอบ
เเทนอื่นๆ สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) เเละอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบเเทนการปฏิบัติงานเวลานอกราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา เเละพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เเก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา เเละพนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้เเก่พนักงานเทศบาลเเละลูกจ้าง
ประจา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้าง
เเรงงานทาของ ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่า
กาจัด ยุง มด หนู ปลวก ค่าเเปลเอกสาร ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณริม
ถนน ที่สาธารณะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในเเละนอกอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักเเละค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจาเเละพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมเเซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสานักงาน เช่น กระ
ดาษ เเฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)

บาท

บาท
181,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้อไฟฟ้าเเละวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ หลอด
ไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้สีต่างๆ สี เเปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ฆ้อน เสียม จอบ ตลับเมตร ท่อน้าบาดาล ท่อน้าอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง เช่น หัว
เทียน ไขควง นอต สกรู กระจก กุญเเเจเลื่อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น สาหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เพื่อในงานของเทศบาล เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อการโฆษณาเเละเผย
เเผร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิลม์ ไม้อัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่น เเผ่นดิสก์ โปรเเกรม ผงหมึก เเละ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

72,600

บาท

รวม

72,600

บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์

จานวน

2,600

บาท

เพื่อเป็นการการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

70,000

บาท

รวม

700,000

บาท

รวม

700,000

บาท

รวม

700,000

บาท

จานวน

700,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ตตาบล ค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์
เทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินงานขยายเขตไฟฟ้า หรือติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพื้นที่ตาบลห้วยป่าหวาย ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอพระพุทธบาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

10,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุตาบลห้วย
ป่าหวาย ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (สานักปลัด) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่120
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จานวน

5,000

บาท

รวม

150,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

1,374,000

บาท

รวม

1,374,000

บาท

รวม

1,374,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุตาบลห้วยป่าหวาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สานัก
ปลัด) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตาบลห้วยป่าหวายต้านภัยยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตาบลห้วยป่าหวายต้านภัย
ยาเสพติด ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กอง
การศึกษาฯ) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่222
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน (สะล้อ ซอ ซึง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน (สะ
ล้อ ซอ ซึง) ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้า
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน (กองการศึกษาฯ) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่226
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตาบลห้วยป่าหวาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตาบลห้วยป่าหวาย กรณีที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วน เช่น การเกิดวาตภัย น้าป่าไหลหลาก ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า 140
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จานวน

324,000

บาท

จานวน

750,000

บาท

รวม

26,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

16,000

บาท

รวม

16,000

บาท

จานวน

4,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

10,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายยัน บุญญา หมู่ที่ 8
เพื่อเป็นการปรังปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซึ่งมีความกว้าง 4 ม
. ยาว 139 ม. หนา 0.15 ม.คิดเป็นพท.คสล.556 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน (กองช่าง) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 205
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 ปากทางเข้าวัดหนองคล้า - สายหน้า
วัดหนองคล้า
เพื่อเป็นการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. ซึ่งมีความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล
.1,288 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองช่าง) อ้างอิงจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 200
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรพอ
เพียง ได้แก่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กอง
สาธารณสุข) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่207
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเกี้าอี้พนักงาน
เพื่อใช้ในการจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สานักปลัด)
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เพื่อใช้ในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จานวน 2 ตู้ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน (สานักปลัด)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ ค่า
ป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา
เป็นในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (สานักปลัด) อ้างอิงจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่215
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

1,288,500

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รวม

250,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหร่ ท่อน้าที่เกี่ยวกับ
ระบบประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้า และอื่นๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

150,000

บาท

100,000

บาท

550,000

บาท

จานวน

550,000

บาท

รวม

88,500

บาท

รวม

88,500

บาท

จานวน

88,500

บาท

รวม

13,224,370

บาท

รวม

13,224,370

บาท

รวม

13,224,370

บาท

จานวน

132,000

บาท

จานวน

6,400,000

บาท

จานวน

6,010,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้า ดูแลระบบน้าประปา จดบันทึก
การใช้น้าประปา ปรับปรุงซ่อมแซม และงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบน้าประปาในความรับผิดชอบของ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)
ค่าวัสดุ

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาหมู่บ้าน ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลห้วยป่าหวาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อปั๊มบาดาล (Submersible Pump)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มบาดาล จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,700 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 298
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุก
ตาแหน่ง ของ อปท. (ร้อยละ 5 ของรายรับ/ค่าจ้าง) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (สานักปลัด)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ตามโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ หรือจ่ายตามระเบียบของทาง
ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ตามโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือจ่ายตาม
ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบของทางราชการตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน
สารองจ่าย
จานวน
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อนเหตุสาธารณ
ภัยของประชาชนหรือในกรณีฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้งและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สานัก
ปลัด)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ประจาปี 2563 โดยตั้งจ่ายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 หรือ ร้อย
ละ 0.167 ของรับจ่ายจริงไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินสะสมในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 (คานวณตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 750,000 บาท (วิธี
คิดคือ รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เท่า
กับ 22,180,382.88 คูณ 0.167 หาร 100 เท่ากับ 37,041 บาท) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้(สานักปลัด)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ ระดับตาบล ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
อัตราร้อยละ2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สานักปลัด)
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