
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลปัว
อําเภอ ปัว   จังหวัดน่าน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 98,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 15,260,530 บาท
งบบุคลากร รวม 10,727,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี  และ
รองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,879,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,647,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลในสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลปัว จํานวน 12
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหน่ง  ดังนี
    1.ปลัดเทศบาล
    2.รองปลัดเทศบาล
    3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
    4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
    5.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
    6.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
    7.นักทรัพยากรบุคคล
    8.นักจัดการงานทัวไป
    9.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
    10.เจ้าพนักงานเทศกิจ
    11.เจ้าพนักงานธุรการ
    12.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 222,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินเพิม
พิเศษเพือการสู้รบ(พสร) ฯลฯ   เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
เงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่พนักงานเทศบาล
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 273,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่าย

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 936,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
งบดําเนินงาน รวม 4,403,930 บาท
ค่าตอบแทน รวม 386,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรง ฯลฯ 

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการสภาเทศบาล ซึงได้รับการแต่ง
ตังให้ดําเนินการในกิจการของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานราชการนอกเวลา ตามคําสังเทศบาลตําบล
ปัว 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 282,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯและหนังสังการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 69,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วย เหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
และหนังสือสังการ
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ค่าใช้สอย รวม 2,914,730 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 65,000 บาท
1)ค่ารับรอง  จํานวน 35,000 บาท
     ก.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
  จํานวน  20,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่า
ใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองสําหรับเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล ตังจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ1 ของรายได้จริงในปีงบ
ประมาณทีผ่านมา
    ข.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ จํานวน 15,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร    ค่าเครืองดืม   เครืองใช้ในการเลียงรับรอง
และค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายที กับการเลียงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิน   หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการรวมทังผู้เข้าร่วม
ประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
          ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ   พ.ศ.2560 
      
2)โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสําคัญสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์   จํานวน  30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสนับสนุนโครงการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ วัสดุอุปกรณ์ ป้าย ธงสัญลักษณ์ ธงชาติ ค่านําดืม ผ้าริว พวง
มาลา พานพุ่มดอกไม้  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
-ตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (2561-2564
) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที  74  ลําดับที 2

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 184,730 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้าง รวมถึง ผู้มีสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถินเทศบาลตําบลปัว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เลือกตัง ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง นําดืม และค่าจ้างทําป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ตามพ.ร.บ.การเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน พ.ศ
. 2545 (ฉบับที 3 พ.ศ. 2554)
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1หน้าที 93 
ลําดับที  15

จิบกาแฟ  แลเมืองปัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจิบกาแฟ  แลเมืองปัว เช่น ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าป้าย  ค่าจ้างเหมาต่างๆ   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1หน้าที   96
  ลําดับที  22

รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านําดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
-ตามการส่งเสริมท้องถินปลอดทุจริต ของสํานักงาน ป.ป.ช.
-ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 ของเทศบาล
ตําบลปัว
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 2 ลําดับที 13

รับเสด็จฯ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรับเสด็จฯ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารนําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ธง
ชาติ ธงสัญลักษณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการรับเสด็จกรณี
พระบรมวงค์ษานุวงค์เสด็จทรงงานในพืนทีเขตเทศบาล  พืนทีอําเภอปัว
หรือตามทีได้รับการประสานจากจังหวัด  
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560 
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 91  
ลําดับที 7
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สนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสนับสนุนโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564)
 ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 25  ลําดับที 4

อบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรเทศบาล  เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ วัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564)
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที  71  ลําดับที 14

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองปรับอากาศ เครืองอัดสําเนา    เครือง
ถ่ายเอกสาร   เครืองโทรศัพท์    รถดับเพลิง  รถบรรทุกนํา  รถยนต์   รถ
จักรยานยนต์  ฯลฯ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง   ค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 303,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ  หมึกถ่าย
เอกสาร  ปากกา แฟ้ม คลิป ตรายาง ซอง นํายาลบคําผิด  ลวดเย็บ
กระดาษ   เครืองคํานวณเลข   แผงปิดประกาศ ฯลฯ      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ปลักไฟ   สวิตช์ไฟ  สาย
โทรศัพท์  ไมโครโฟน  ลําโพง  ถ่านชาร์ท แบตเตอรี  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แก้วนํา  ช้อน ถ้วยชาม นํายา
ล้างจาน นํายาทําความสะอาด  ไม้กวาด นําดืม และ วัสดุอืนๆทีจําเป็น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์  รถบรรทุก
นํา  รถดับเพลิง รถจักยานยนต์  เช่น ยางรถยนต์  อะไหล่   
 หัวเทียนและชินส่วนอะไหล่ต่าง ๆ  ฯลฯ 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน  สําหรับรถยนต์  รถ
บรรทุกนํา  รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์  เช่น นํามันเบนซิน  นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น ปุ๋ย จอบ สปริงเกอร์ เครืองมือ
ทางการเกษตร พืชพันธ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   หัว
พิมพ์   ตลับหมึกพิมพ์  หมึกเติม แผ่นกรองแสง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล  อาคารสถานีดับเพลิง
และจุดจอดรถโดยสารอําเภอปัว 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสํานักงานเทศบาล  อาคารสถานีดับ
เพลิง และ จุดจอดรถโดยสารอําเภอปัว 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาล และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น ค่าเช่าเลขหมาย      ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ
 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าฝากส่งหนังสือราชการ  ค่า
ธนาณัติ  ค่าสือสารและ  ค่าธรรมเนียมการจัดส่งอืนๆ ทีเกิดขึนกับการใช้
บริการ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีสําหรับบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและใช้ในสํานักงาน ค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 79,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารดิจิตอล จํานวน  1  เครือง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
- ความเร็วในการพิมพ์ 25แผ่น/นาที ขนาด กระดาษ A4 
- ความเร็วแผ่นแรกเพียง 5.8 วินาที อุ่นเครืองไม่เกิน 20 วินาที
- ชุดป้อนกระดาษอ่านกลับหน้าหลัง 2 อัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50
 แผ่น ความหนา 45-160 แกรม
- ความละเอียด 600x600dpi ตังจํานวนถ่ายต่อเนืองได้ 1-999 สําเนา
- ถาดบรรจุ 500 แผ่น 
- ถ่ายเอกสารกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
- ปรับความเข้มจาง ได้ 5 ระดับ อัตราส่วนย่อขยาย 10 ระดับ
-จัดซือตามราคาท้องตลาด
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) แผนเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 37 รายการที 1
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จัดซือโต๊ะพับสวิงขาพลาสติก จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ขาสวิงพลาสติก 
โต๊ะพับขาสวิงพลาสติก ขนาด ขนาด 180x75x74 ซม.
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท  จัดซือตามราคาท้องตลาด
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2564) แผนเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 108 รายการที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอปัว จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอปัว  จํานวน   30,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีและงานรัฐ
พิธีอําเภอปัว    ดังนี     
1. จัดงานบวงสรวงพญาผานอง                       จํานวน     5,000  บาท  
2. จัดงานบวงสรวงพระญาภูคา                       จํานวน     5,000  บาท  
3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน  จํานวน 10,000
  บาท  
4. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร           จํานวน     5,000  บาท  
5. จัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที 9         จํานวน     5,000  บาท 
   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙
   -ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 29 รายการที 1
  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,086,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,036,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,036,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,811,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลปัว จํานวน 8
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหน่ง  ดังนี
    1.ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป
    3.หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
    4.นักจัดการงานทัวไป
    5.นิติกร
    6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    8.นักประชาสัมพันธ์

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมขึนตามคุณวุฒิ  เงินเพิม
สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
เงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงานและ
และหัวหน้าฝ่าย 

งบดําเนินงาน รวม 933,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 713,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
1) ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ  จํานวน 15,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร   ค่าเครืองดืมต่างๆ  เครืองใช้ในการเลียง
รับรอง และค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองใน
การประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
ระเบียบกฎหมาย รวมทังผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าลงทะเบียน   ค่าที
พัก  ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะในการอบรม สัมนา ประชุม  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559  

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  15:21:03 หน้า : 9/46



จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าจ้างทําป้าย
ในการประชุม
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ (26) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559 ข้อ (22) (27) 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1หน้าที 53
 รายการที  5

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลปัว ประจําปี 2562 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้าง
ทําป้ายในการประชุม
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที  13 รายการที 1

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เทศบาล
ตําบลปัว เช่น ค่าเช่าสถานีวิทยุ  ฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม ครังที 1 หน้าที   95 รายการที 21

สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเทียว(การจัดทําแผนแม่บท
อําเภอปัว เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวอย่างยังยืน)

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการส่งเสริมการ
บริหารจัดการท่องเทียว(การจัดทําแผนแม่บทอําเภอปัว เพือพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวอย่างยังยืน) เช่น ค่าจ้างทําวิจัย  ค่าจัดประชุมปฏิบัติการ ค่า
สํารวจ ค่าเอกสาร  ค่าจ้างเหมาบริการอืนฯลฯ
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1หน้าที  37
 ลําดับที  3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  เครืองถ่ายเอกสาร   เครืองฉายโปรเจค
เตอร์    และทรัพย์สินอืน  ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 36,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ  หมึกถ่าย
เอกสาร  ปากกา แฟ้ม คลิป ตรายาง ซอง นํายาลบคําผิด  ลวดเย็บ
กระดาษ   เครืองคํานวณเลข   แผงปิดประกาศ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ปลักไฟ   สวิตช์ไฟ  สาย
โทรศัพท์  ไมโครโฟน  ลําโพง  ถ่านชาร์ท แบตเตอรี  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แก้วนํา  ช้อน ถ้วยชาม นํายา
ล้างจาน นํายาทําความสะอาดและ วัสดุอืนๆทีจําเป็น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์  รถนําเทียว รถ
จักยานยนต์  เช่น ยางรถยนต์  อะไหล่ หัวเทียนและชินส่วนอะไหล่ต่าง ๆ
  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น นํามัน
เบนซิน  ดีเซล   นํามันเครือง  นํามันจารบี ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น วัสดุจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  หมึกปรินภาพถ่ายสี กระดาษโปสเตอร์ 
 กระดาษสติกเกอร์    แผ่นซีดี/ดีวีดี    ภาพถ่ายดาวเทียม   รูปสีทีได้จาก
การล้าง  อัด   ขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก หมึกเติมเครืองปริน แผ่นกรองแสง เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 34,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์บริการนักท่องเทียว
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์บริการนักท่องเทียว
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการเกียวกับระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET)ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม และอืนๆ 
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งบลงทุน รวม 116,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) แผนเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที  111 รายการที 24

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ปรับปรุงอาคารศูนย์ท่องเทียวเทศบาลตําบลปัว จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการรือถอนหลังคาเดิมพร้อมเปลียนเป็น
หลังคา  Metal  Sheet   ขนาด 0.35 มม. หรือมีพืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 54.00  ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงอาคาร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 14/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 30  รายการที 109
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งานบริหารงานคลัง รวม 6,278,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,605,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,605,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,521,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลในกองคลัง เทศบาลตําบลปัว จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ตําแหน่ง  ดังนี
    1.ผู้อํานวยการกองคลัง
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
    3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
    4.นักวิชาการเงินและบัญชี
    5.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
    6.นักจัดการงานทัวไป
    7.นายช่างสํารวจ
    8.เจ้าพนักงานพัสดุ
    9.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    10.เจ้าพนักงานการเงิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมขึนตามคุณวุฒิ และเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา  เท่ากับเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงาน
เทศบาล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง   และหัวหน้าฝ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 433,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาท

เพือจ่ายค่าเงินตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
งบดําเนินงาน รวม 1,654,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงาน ราชการนอกเวลา ตามคําสังเทศบาลฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 64,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 73,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,440,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้าง รวมถึง ผู้มีสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าสํารวจข้อมูลภาคสนาม  ค่าจัด
ทะเบียนทรัพย์สิน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2555
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 52  รายการที 2
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ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ชุมชนตามอัตราส่วนในหลักเกณฑ์
และเงือนไขตามข้อตกลงของชุมชนกับเทศบาล 
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 54  รายการที 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ โต๊ะเก้าอื เครืองถ่ายเอกสาร 
 เครืองพิมพ์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอืนๆ  ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 39,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ  หมึกถ่าย
เอกสาร  ปากกา แฟ้ม คลิป ตรายาง ซอง นํายาลบคําผิด  ลวดเย็บ
กระดาษ   เครืองคํานวณเลข   แผงปิดประกาศ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ปลักไฟ   สวิตช์ไฟ  สาย
โทรศัพท์  ไมโครโฟน  ลําโพง  ถ่านชาร์ท  แบตเตอรี ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถ
จักรยานยนต์  เช่น ยาง อะไหล่ หัวเทียนและชินส่วนอะไหล่  ฯลฯ        

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น นํามัน
เบนซิน  แก๊ส นํามันเครือง  นํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก หมึกเติมเครืองปริน แผ่นกรองแสง เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ
งบลงทุน รวม 17,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็ก  แบบบานกระจกเลือน จํานวน 4,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบบานกระจกเลือน  จํานวน 1 ตู้ 
-จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 38 รายการที 8
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จัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู้ 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ มกราคม 2561
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 38 รายการที 7
จัดซือตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก   จํานวน 1 ตู้ 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ มกราคม 2561
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 38 รายการที 9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 401,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,000 บาท

1)ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตํารวจ  จํานวน  36,000 บาท  
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าทีตํารวจผู้ช่วยเหลือเทศบาลใน
การปฏิบัติราชการตาม พรบ.-การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การตรวจตรา และการปราบปราม  ตลอด
จนงานอืนๆ   จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ  1,500.-บาทต่อเดือน   ตังตาม
หนังสือที มท 0313.4/ว 3364 ลงวันที 9 พฤศจิกายน 2537 

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ วัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันที 17 พฤศจิกายน 2552 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท0804.5/ว 1634
 ลว 22 ก.ย. 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท0804.5/ว 661
 ลว 9 มี.ค.2561
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (2561-2564)
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 59 ลําดับที 4
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อบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านําดืม ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว
 2726 ลว 5 ธ.ค.2560
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (2561-2564)
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 60 ลําดับที 9

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ปลักไฟ สวิตช์ไฟ สาย
โทรศัพท์ ไมโครโฟน ลําโพง ถ่านชาร์ท แบตเตอรี  ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย    เช่น   เสือกันฝน เสือสะท้อน
แสง รองเท้าบูท เครืองแบบ  กางเกง   ของงานเทศกิจ   

งบลงทุน รวม 315,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 315,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
จัดซือกระจกเงาสะท้อน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระจกเงาสะท้อน กระจกนูน  โดยมีคุณลักษณะดัง
นี
- กระจกเงาสะท้อน กระจกนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํากว่า
 32 นิว จํานวน 10 ชุดๆละ 8,000 บาท  
-จัดซือตามราคาท้องตลาด
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) แผนเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที   109 รายการที 14
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จัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด CCTV  ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงทีสาหรับติดตังภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว
ไป สําหรับติดตังหมู่บ้านและจุดเสียงในเขตเทศบาล ราคา 33,000
 บาท    จํานวน 6  ตัว  พร้อมค่าติดตัง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
-จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของกระทรวงดิจิตอล
เพือเศรษฐกิจและสังคม  ณ วันที 11 ตุลาคม 2560
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) แผนเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที  110   รายการ
ที 15
 

   

จัดซือแบริเออ (แท่นกันจราจร) จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบริเออร์ (แท่นกันจราจร) ทีสามารถบรรจุนํา
ได้ ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 200 ม. สูง 100 ม. จํานวน 7 ตัว ตัว
ละ 5,000 บาท
- จัดซือตามราคาท้องตลาด
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) แผนเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที  110  รายการที 16

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. 
-ตามหนังสือสังการ และระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   
1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนทีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2543  เช่น  อัคคีภัย วาตภัย  อุทกภัย    นําป่าไหลหลาก  แผ่นดิน
ถล่ม  ภัยหนาว ภัยแล้ง โดยจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์และฟืนฟู  การ
แพทย์และการสาธารณสุข  การเกษตร และอืน ๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบ
แทน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองจ่ายราชการเพือช่วยเหลือผู้
ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
- ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขอ
งอปท. พ.ศ.2560
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (2561-2564)
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 97 ลําดับที 2
ซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระดับเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (2561-2564)
ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1  หน้าที 97 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ปลักไฟ สวิตช์ไฟ สาย
โทรศัพท์ ไมโครโฟน ลําโพง ถ่านชาร์ท แบตเตอรี  ฯลฯ      

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง   เช่น  สายส่งนําดับเพลิง  ข้อต่อส่งนํา
ดับเพลิง   ท่อดูดนําดับเพลิง  อัดเติมนํายาเคมีถังดับเพลิงเก่า และเครือง
มือต่างๆ  ทีใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,006,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,632,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,632,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,467,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลในกองการศึกษา เทศบาลตําบลปัว จํานวน 8 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ตําแหน่ง  ดังนี
    1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา
    2.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
    3.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
    4.นักจัดการงานทัวไป
    5.นักวิชาการศึกษา
    6.นักสังคมสงเคราะห์
    7.นักพัฒนาชุมชน
    8.เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  และหัวหน้า
ฝ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ในส่วนทีเกิน
จากกรมฯ จัดสรรให้ 

งบดําเนินงาน รวม 1,373,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมารถรับส่งนักเรียน ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
เช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิเบิกค่าเดิน
ทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  เครืองถ่ายเอกสาร   เครืองฉายโปรเจค
เตอร์  รถจักรยานยนต์  และทรัพย์สินอืน ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 29,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ  หมึกถ่าย
เอกสาร  ปากกา แฟ้ม คลิป ตรายาง ซอง นํายาลบคําผิด  ลวดเย็บ
กระดาษ   เครืองคํานวณเลข   แผงปิดประกาศ ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ไฟ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถ
จักรยานยนต์ เช่น ยาง  อะไหล่ หัวเทียน และชินส่วนอะไหล่ต่างๆ  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น นํามัน
เบนซิน  แก๊ส นํามันเครือง  นํามันจารบี ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก หมึกเติมเครืองปริน แผ่นกรองแสง เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,474,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,112,517 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,112,517 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,112,517 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครู   ตามหนังสือ ด่วนมาก  มท
 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิถุนายน 2561 

งบดําเนินงาน รวม 5,672,283 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,611,380 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
จัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปัว สัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลปัว สัมพันธ์ เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้าง
เหมาตกแต่งสถานที ค่าป้าย  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีจําเป็น  ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 - พ.ศ.2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 62 รายการที 6
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว) เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้าง
เหมาตกแต่งสถานที ค่าป้าย ค่าสนับสนุนการแสดง  ค่าอาหารและเครือง
ดืม  หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีจําเป็น  ๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ
.ศ.2564)  ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 22  รายการที 5
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จัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว) เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ
.ศ.2564)  ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 17 รายการที 4

จัดงานวันลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว)  เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถาน
ที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 16 รายการที 1

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปัว จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปัว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ. 2559
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 17รายการที 3

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,528,380 บาท
1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  210 คน x 20 บาท  x 245
 วัน  รวมจํานวนเงิน 1,029,000 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวๆละ  210 คน x 1,700 บาท รวม
จํานวน 357,000 บาท 
3.ค่าหนังสือเรียน 126 คน ๆละ 200 บาท รวมจํานวนเงิน 25,200 บาท
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 126 คน ๆละ 200 บาท รวมจํานวนเงิน 25,200
 บาท
5.ค่าเครืองแบบนักเรียน 126 คน ๆละ 300 บาท รวมจํานวน
เงิน 37,800 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 126 คน ๆละ 430 บาท รวมจํานวน
เงิน 54,180 บาท 

   ใช้ฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 2561  ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1875 ลว. 21 มิถุนายน 2561 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 61 รายการที 2
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ค่าวัสดุ รวม 3,860,903 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที
นอน ปลอกหมอน หมอน  ผ้าห่ม ถ้วย ชาม ช้อนส้อม  ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,820,903 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล ดังนี   
1)ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 402,402 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ปัว จํานวนเด็ก 210 คน x 7.37 บาท x 260 วัน         
2)ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาล  จํานวน  3,418,501 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กในโรงเรียนในเขต
เทศบาล  จํานวน 6 โรง  1,784 คน  x 7.37 บาท x 260 วัน 
 
     ใช้ฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 2561 ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ตาม
หนังสือ ด่วนมาก  มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิถุนายน 2561    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว  
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว 
งบลงทุน รวม 553,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู้ 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ มกราคม 2561
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561  2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 113 รายการที 40

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 548,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ปรับปรุงหลังคาและต่อเติมอาคารกองการศึกษา จํานวน 228,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงอาคารกองการศึกษาโดยดําเนิน
การ  ดังนี
1. กันห้องกระจกกรอบอลูมิเนียมกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม.  สูง 3.70
 ม.
2. ก่อสร้างห้องนํา  ขนาดกว้าง  1.60 ม.  ยาว 1.74 ม.  พร้อมทางลาด
คนพิการ
3. ต่อเติมกันสาดแมทัลชีท ด้านหน้า  ขนาดกว้าง  2.00 ม.  ยาว 5.00 ม.
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 12/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 27  รายการที 99
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างหลังคาทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปัว จํานวน 320,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างหลังคาทางเดิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ
บาลตําบลปัว
-ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  27.00  เมตร  และก่อสร้างรัวคอนกรีตบ
ล็อค  ขนาดสูง  1.50  เมตร  ยาว  3.00  เมตร  พร้อมประตูเหล็ก
ตาข่าย  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 15/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 56 รายการที 5

งบเงินอุดหนุน รวม 7,136,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล สําหรับค่าอาหารกลางวัน จํานวน 7,136,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน
ในเขตเทศบาล  6 โรงเรียน  1,784 คน x 20 บาท x 200 วัน
ใช้ฐานข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 2561 ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน   
  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,296,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,769,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,769,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,527,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตําบลปัว จํานวน 7
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหน่ง  ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
3.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
4.นักจัดการงานทัวไป
5.นักวิชาการสุขาภิบาล
6.พยาบาลวิชาชีพ
7.สัตวแพทย์

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 97,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว    เงินเพิมขึนตามคุณวุฒิและค่า
ตอบแทนในอัตราเท่ากับเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 145,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  และหัว
หน้าฝ่าย
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งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานราชการนอกเวลา ตามคําสัง
เทศบาลฯ       ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิเบิกค่าเดิน
ทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ  หมึกถ่าย
เอกสาร  ปากกา แฟ้ม คลิป ตรายาง ซอง นํายาลบคําผิด  ลวดเย็บ
กระดาษ   เครืองคํานวณเลข   แผงปิดประกาศ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับหมึกพิมพ์  แผ่นซีดี  แผ่น
ดิสก์  คีย์บอร์ด เมาส์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของอาคารสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
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งบลงทุน รวม 107,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 107,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ปรับปรุงหลังคาอาคารกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 107,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการรือถอนหลังคาเดิมพร้อมเปลียนเป็น
หลังคา  Metal  Sheet  หนา  0.35  มม. ขนาดพืนทีรวมไม่น้อย
กว่า  293.00  ตารางเมตร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 11/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 27  รายการที 99

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 545,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็น ค่านํายาเคมีในการพ่นหมอกควัน ค่านํามันเชือเพลิง ค่า
อาหารและอาหารว่างในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกียวข้อง ค่าจ้าง
เหมาบริการในการพ่นยุง และค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครืองพ่นหมอก
ควัน
-ตามอํานาจหน้าที ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3
/ว1291 ลงวันที 30 มิถุนายน 2559
-แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที 108  รายการที 10

ป้องกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 10,000 บาท
-เพือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารอาหารว่างในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกียว
ข้อง ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุอุปกรณ์ สือ ประชาสัมพันธ์ทีเกียว
ข้องในโครงการ
-ตามอํานาจหน้าที ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19) 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว275 ลงวันที 5
 ก.พ.2559
-แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที 108  รายการที 11
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พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 30,000 บาท
-เพือใช้จ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ และค่าอาหาร อาหารว่างใน
การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกียวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุ
อุปกรณ์ สือ ประชาสัมพันธ์ทีเกียวข้องในโครงการ
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) 
-ตามอํานาจหน้าที ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (6) 
-แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 25รายการที 5

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าป้ายโครงการ ค่าสํารวจ
จํานวนสัตว์ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม(ไม่มี
แอลกอฮอล์) ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึงบริการ ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณ์อืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการฯลฯ
-ตามอํานาจหน้าที ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา50(4)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/0120 ลงวันที 12
 มกราคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745
 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042
 ลงวันที 10 เมษายน 2561
-แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 19 รายการที 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ยา
เวชภัณฑ์  วัคซีนต่าง ๆ เครืองมือวิทยาศาสตร์ และการแพทย์  นํายา
ต่าง ๆ  เคมีภัณฑ์ต่าง ๆเช่น   โซเดียมไบคาร์บอเนต   คลอรีนและอืน ๆ 

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็ก  ขนาด 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู้ 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงบประมาณ มกราคม 2561
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 115 รายการที 55
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลปัว หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท จํานวน 13 หมู่บ้าน เพือดําเนินการตามโครงการพระ
ราชดําริ
-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เรืองหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑(๒๙)
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
 -ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 28 รายการที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,619,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,104,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,104,900 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 664,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา    
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,440,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
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งบดําเนินงาน รวม 4,515,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดกลบขยะ ค่ากําจัดขยะมูลฝอย  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่า
ติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  เครืองปรับอากาศ รถบรรทุกขยะ รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อ
สร้าง  เช่นอาคารสํานักงาน   หรือสิงก่อสร้างทีจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อม
แซมค่าบํารุงรักษา  หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ 

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้  ปูนซีเมนต์  สี  อิฐ  ปูน
ขาว กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้นฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น ปุ๋ย   จอบ  สปริงเกอร์    เครือง
มือทางการเกษตร พันธุ์พืชไม้ดอก  ไม้ประดับ ฯลฯ  
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,121,970 บาท
งบลงทุน รวม 4,034,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,034,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างดาดลําเหมือง ค.ส.ล. บ้านร้อง จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างดาดลําเหมือง ค.ส.ล.  สายข้างเมรุวัด
ร้อง
-ปากกว้าง  2.50 เมตร  ลึกเฉลีย  1.30  เมตร หนา  0.10
  เมตร  ยาว  54.00  เมตร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 4/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 9 รายการที 7

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บ้านป่าลาน จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  สายนําแงง - สายนํากิว
 -ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  91.00  เมตร หนา  0.15
  เมตร   หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า  546.00  ตารางเมตร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 5/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 12 รายการที 27

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  สายนาดอนถึงบ้านห่าง
-ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืนทีรวมไม่น้อยกว่า  600.00  ตารางเมตร  
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 7/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม  ครังที 2 หน้าที 8 รายการที 3

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  15:21:04 หน้า : 31/46



ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าหัด จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  สายบ้านป่าหัด
ล่าง จํานวน 3 จุด  ดังนี
 1.ดําเนินการก่อสร้าง  ถนน ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  60.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืนทีรวมไม่น้อย
กว่า  240.00  ตารางเมตร
 2.ดําเนินการก่อสร้าง  ถนน ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00
  เมตร  ยาว  33.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืนทีรวมไม่น้อย
กว่า  165.00  ตารางเมตร
 3.ดําเนินการก่อสร้าง  ถนน ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  24.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืนทีรวมไม่น้อย
กว่า  96.00  ตารางเมตร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 2/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 8 รายการที 6

ก่อสร้างเมรุเผาศพ  บ้านขอน จํานวน 700,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างเมรุเผาศพ  
-ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  7.00  เมตร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 1/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 9 รายการที 5

ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด  บ้านแก้ม จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.  รูปตัวยู   แบบมี
ฝาปิด  จากบ้านนายแก้ว - นางละมัย
-ขนาดปากกว้าง  0.50  เมตร  ลึกเฉลีย  0.50  เมตร  หนา  0.10
  เมตร  ยาว  110.00  เมตร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 8/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที 79 รายการที 49

ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บ้านต้นแหลง จํานวน 326,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. รูปตัวยู  แบบมี
ฝาปิด  สายบ้านนายทองถึงป่าสุสาน
-ขนาดปากกว้าง  0.50  เมตร  ลึกเฉลีย  0.50  เมตร  หนา  0.10
  เมตร  ยาว  100.00  เมตร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 10/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1   หน้าที 20 รายการที 64
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ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บ้านปรางค์ จํานวน 358,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.  รูปตัวยู   แบบมี
ฝาปิด  สาย รร.บ้านปรางค์ถึงร้านไอเอ็มเอฟ  
-ขนาดปากกว้าง  0.50  เมตร  ลึกเฉลีย  0.50  เมตร  หนา  0.10
  เมตร  ยาว  112.00  เมตร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 3/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 10รายการที 15
ก่อสร้างสะพานค.ส.ล.  บ้านนาป่าน จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  สายหน้าวัดนาป่าน
1. ก่อสร้างต่อเติมสะพานเก่าโดยขยายผิวจราจรกว้างด้านละ  0.50
  เมตร  ยาว  6.50  เมตร พร้อมขอบคันและราวเหล็กกันตกสูง  0.90
  เมตร
2. ก่อสร้างดาดกันตลิง  พืนทีรวมไม่น้อบกว่า  44.00  ตารางเมตร
3. ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.  รูปตัวยู  แบบมีฝาปิด  ปากกว้าง  0.50
  เมตร  ลึกเฉลีย  0.50  เมตร  หนา  0.10 เมตร  ยาว  60.00  เมตร
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 9/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 19 รายการที 58

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (อ่างเก็บนํา รศ. 200 ปี) จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (อ่างเก็บนํา รศ
. 200 ปี 
-ปริมาณงาน การขุดดิน กว้างเฉลีย 7.00 ม. ยาว 180.00 ม. สูง
เฉลีย 3.00 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 3,780 ตร.ม.
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 13/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 31 รายการที 113

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านปรางค์พัฒนา 1 จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.  
-ดําเนินการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.  ขนาด   1.00  เมตร    จํานวน  126
  ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.  จํานวน  7  บ่อ
-ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลปัว ที 6/2562
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 14 รายการที 38

งบเงินอุดหนุน รวม 1,087,470 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,087,470 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา จํานวน 350,000 บาท
-งานวางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา  สายหน้าวัดบ้านสวนดอก 
-ตามประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 26 รายการที 1
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอปัว จํานวน 737,470 บาท
1.ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านไร่รวงทอง ถึง บ้านนําฮาว  จํานวน
เงิน 349,929 บาท
รายละเอียดการดําเนินการ 
1.1 แผนกแรงตําภายนอก  
     -ปักเสา คอร. ขนาด 8,9 ม. จํานวน 17,13 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จํานวน 2 เส้น ระยะทาง 880 ม.
1.2 แผนกไฟสาธารณะ  
     -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จํานวน 1 เส้น ระยะ
ทาง 880 ม.
     -ติดตังชุดโคมไฟสาธารณะ 2 x 36 วัตต์ จํานวน 2 ชุด
     -ติดตังชุดสวิทช์ควบคุมด้วยพลังงานแสง จํานวน 1 ชุด
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 107 รายการที 23

2.ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านปรางค์พัฒนา 2 ถึง บ้านจูน  จํานวน
เงิน 349,890 บาท
รายละเอียดการดําเนินการ 
2.1 แผนกแรงสูงภายนอก
     -ปักเสา คอร. ขนาด 12 ม. จํานวน 15 ต้น พาดสายอลูมิเนียมแกน
เหล็ก ขนาด 50 ต.มม. จํานวน 2 เส้น ระยะทาง 910 ม.
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที1 หน้าที 104 รายการที 11

3.ขยายเขตไฟฟ้า ซอยนายพงศ์สุวัฒน์  วิยา บ้านต้นแหลง จํานวน
เงิน 37,651 บาท
รายละเอียดการดําเนินการ 
3.1 แผนกแรงตําภายนอก  
     -ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม. จํานวน 2 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จํานวน 2 เส้น ระยะทาง 60 ม.
3.2 แผนกไฟสาธารณะ  
     -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จํานวน 1 เส้น ระยะ
ทาง 60 ม.
     -ติดตังชุดโคมไฟสาธารณะ 2 x 36 วัตต์ จํานวน 2 ชุด
     -ติดตังชุดสวิทช์ควบคุมด้วยพลังงานแสง จํานวน 1 ชุด
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 105 รายการที 13
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,121,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,121,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 121,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล    ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ   ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติด
ตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม(ไม่มี
แอลกอฮอล์) ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุทีมี
ความจําเป็นในการดําเนินโครงการ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึง
บริการ ค่ารางวัล ฯลฯ และอืนๆทีมีความจําเป็น 
-พืนทีดําเนินการ บ้านป่าหัดและบ้านป่าลาน
-ตามอํานาจหน้าที ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา50(3) 
-ตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง(ฉบับที2) พ.ศ. 2560 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0810.5/ว527
 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 83  รายการที 2
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สนับสนุนการจัดการสิงแวดล้อมในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม(ไม่มี
แอลกอฮอล์) ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุทีมี
ความจําเป็นในการดําเนินโครงการ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึง
บริการ ค่ารางวัล ฯลฯ และอืนๆทีมีความจําเป็น
พืนทีดําเนินการ บ้านขอน
-ตามอํานาจหน้าที ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา50(3)
-ตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง(ฉบับที2) พ.ศ. 2560 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0810.5/ว527
 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 81รายการที 1

ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว    เช่น  ถังใส่ขยะ   เข่งใส่
ขยะ  ไม้กวด  แปรงขัดพืน   นํายาทําความสะอาด ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น อะไหล่รถยนต์  ยาง
รถยนต์   หม้อแบตเตอรี ชินส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 535,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ   สําหรับรถยนต์
บรรทุกขยะ    เครืองตัดหญ้า  เครืองพ่นหมอกควัน  รถ
จักรยานยนต์  เช่น  นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามัน
เกียร์  จาระบี   นํามันออโต้ลู๊ป ฯลฯ  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย    เช่น    เครือง
แบบ  กางเกง   เสือกันฝน  หมวก  รองเท้าบู๊ต  ผ้าปิดปาก / จมูก  ถุง
มือ ฯลฯ  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร
พร้อมเครืองดืม ค่าขุดสระนํา แปลงสาธิตทางการเกษตร กล้าไม้ ปุ๋ย ดิน
ดํา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. ๒๕47และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับท3ี) พ.ศ. 2558
 -ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ
.ศ.2564 ) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 12 รายการที 1

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชนในเขตเทสบาล เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้าง
เหมา ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. ๒๕47และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับท3ี) พ.ศ. 2558
 -ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ
.ศ.2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 49 รายการที 1

สนับสนุนการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชน เช่น 
ค่าป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีจํา
เป็น  ๆ ฯลฯ
-ตามหนังสือ ที ม0891.4/ ว 856 ลงวันที 12 มีนคม 2553 เรือง การ
สนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถินและจังหวัดแบบ
บูรณาการ
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ
.2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 53  ลําดับที  4 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
แข่งขันกีฬาเปตอง  ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลปัว จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลปัว เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิน พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ
.2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 20 ลําดับที 2

แข่งขันฟุตบอลมวลชนอําเภอปัวคัพ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน
อําเภอปัวคัพ ประจําปี 2562 เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา  หรือค่า
ใช้จ่ายอย่างอืนทีจําเป็น  ๆ  ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ
.2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 22  ลําดับที 6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ของดีเมืองปัวและเทศกาลโลกของกว่าง “นักสู้แห่งขุนเขา” จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานของดีเมืองปัวและ
เทศกาลโลกของกว่าง “นักสู้แห่งขุนเขา”ประจําปี 2561 เช่น ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งรถกว่าง ค่าจ้างเหมาขบวนแห่ ค่าป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการอืน หรือค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีจําเป็น  ๆ ฯลฯ
 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ
.ศ.2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 21 รายการที 1
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จัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2562 ของอําเภอปัว เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวน
แห่รถพระพุทธรูป ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่า
ป้าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเงินรางวัล  ค่าของขวัญของรางวัลหรือ
ค่าใช้จ่ายอย่างอืนทีจําเป็น  ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ
.ศ.2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 22 ลําดับที 4

ส่งเสริมประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีรดนําดําหัว
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลปัว เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ
.ศ.2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 20  รายการที 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,278,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,289,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,289,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,275,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลในกองช่าง เทศบาลตําบลปัว  จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ตําแหน่ง  ดังนี
    1.ผู้อํานวยการกองช่าง
    2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
    3.นักจัดการงานทัวไป
    4.วิศวกรโยธา
    5.นายช่างโยธา
    6.นายช่างโยธา
    7.นายช่างโยธา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว    เงินเพิมขึนตามคุณวุฒิ และเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  และหัวหน้าฝ่าย  
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 261,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป    
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งบดําเนินงาน รวม 2,884,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานราชการนอกเวลา ตามคําสังเทศบาลฯ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 63,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,635,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิเบิกค่าเดิน
ทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ปรับปรุงแนวเขตเทศบาลตําบลปัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงแนวเขตเทศบาลตําบล
ปัว เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดิม ค่าอาหาร ค่าจัดทําเอกสารการ
ประชุม ค่าสํารวจแนวเขต  
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
- ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 29 รายการที 106

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง หรือ ทรัพย์สินอืน เช่น   เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร  สิงก่อสร้างอืน  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 1,051,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ  หมึกถ่าย
เอกสาร  ปากกา แฟ้ม คลิป ตรายาง ซอง นํายาลบคําผิด  ลวดเย็บ
กระดาษ   เครืองคํานวณเลข   แผงปิดประกาศ ฯลฯ           

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า     เช่น   สายไฟ   หลอด
ไฟ  ฟิวส์  สวิตช์ไฟ  เบรกเกอร์  เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โคม
ไฟฟ้า และอืน ๆ  ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  นํายาทําความสะอาดพืน  แก้ว
นํา  นํายาล้างจาน  วัสดุทีจําเป็น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้  ปูนซีเมนต์  สี  อิฐ  ปูน
ขาว กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้นฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถยนต์  รถกระเช้า
ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์   เช่น  ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์  
หัวเทียน แบตเตอรี และชินส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์  รถกระเช้า
ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถตัดหญ้า  เช่น นํามันเครือง นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น ปุ๋ย   จอบ  สปริงเกอร์    เครือง
มือทางการเกษตร พันธุ์พืชไม้ดอก  ไม้ประดับ ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์  หมึกเติม    แผ่นกรองแสง   เมาส์     แป้นพิมพ์ ฯลฯ
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสวนสาธารณะ  สนามกีฬาพญาผา
นอง และค่าไฟฟ้าสาธารณะฯ
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสวนสาธารณะ   สนามกีฬาพญาผานอง   
งบลงทุน รวม 104,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเทปวัดระยะ จํานวน 4,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะ  ขนาดความยาว 50  เมตร  จํานวน 1
 ตลับ  
-จัดซือตามราคาท้องตลาด
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560 
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1หน้าที  116
  ลําดับที  61

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพือให้มาได้ซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
-ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ
.2560
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ครังที 2 หน้าที 9 ลําดับที  6

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ตลาดสดน่าซือ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุที
มีความจําเป็นในการดําเนินโครงการ  ฯลฯ 
-ตามอํานาจหน้าที ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 51(3)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 17 ลงวันที 5
 มกราคม 2561
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 65 รายการที 6
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อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุที
มีความจําเป็นในการดําเนินโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ 
-ตามอํานาจหน้าที ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50(4)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 17 ลงวันที 5
 มกราคม 2561
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 19 รายการที 3

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในตลาดและห้องนําในตลาดสดเทศบาล 
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในตลาดสดเทศบาลตําบลปัว 

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง เช่น แก๊สหุงต้ม  ถ่าน  นํามัน
ก๊าด และเชือเพลิงอืน  ฯลฯ   สําหรับใช้ในโรงแปรรูปเนือสัตว์เทศบาล
ตําบลปัว 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในโรงแปรรูปเนือสัตว์เทศบาลตําบลปัว
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในโรงแปรรูปเนือสัตว์เทศบาลตําบลปัว  
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 28,190,100 บาท
งบกลาง รวม 28,190,100 บาท
งบกลาง รวม 28,190,100 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 3,237,120 บาท
ค่าชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ดังนี      
    1) ตามสัญญา   เลขที 832/155/2553  ลงวันที 23 เมษายน  2553
  ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  กําหนดชําระคืน  15 งวด ปีนีเป็นงวดที 8  เป็นเงิน
ต้น  583,600 บาท   
    2) ตามสัญญา   เลขที 1503/70/2558  ลงวันที 12
 พฤษภาคม  2558  ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตําบลปัว  กําหนดชําระ
คืน  10 งวด ปีนีเป็นงวดที 3  เป็นเงินต้น  1,435,720 บาท  
    3) ตามสัญญา   เลขที 1504/71/2553  ลงวันที 12
  พฤษภาคม  2558  ก่อสร้างจุดจอดรถโดยสารอําเภอปัว  กําหนดชําระ
คืน  10 งวด  ปีนีเป็นงวดที 3  เป็นเงินต้น  1,217,800 บาท    
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 863,610 บาท
ค่าชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ดังนี      
      1) ตามสัญญา   เลขที 832/155/2553 ลงวันที 23 เมษายน  2553
 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  กําหนดชําระคืน  15 งวด  ปีนีเป็นงวดที 8  เป็น
ดอกเบีย 155,700 บาท    
     2) ตามสัญญา   เลขที 1503/70/2558  ลงวันที 12
 พฤษภาคม  2558  ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตําบลปัว  กําหนดชําระ
คืน  10 งวด ปีนีเป็นงวดที 3  เป็นเงินต้น  383,010 บาท  
    3) ตามสัญญา   เลขที 1504/71/2553  ลงวันที 12
  พฤษภาคม  2558  ก่อสร้างจุดจอดรถโดยสารอําเภอปัว  กําหนดชําระ
คืน  10 งวด  ปีนีเป็นงวดที 3  เป็นเงินต้น  324,900 บาท    
     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 318,970 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราทีกฎหมาย
กําหนด ตามกฎกระทรวงกําหนด อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  พ
.ศ.2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81  ลว 10 กรกฎาคม 2557     
 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,796,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  เป็นรายเดือนตามบัญชีรายชือทีขึน
ทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบลปัว    จํานวน 2,021 คน ซึงจะจ่ายตามหลัก
เกณฑ์ทีกําหนดตามช่วงอายุ  ตังตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว1234 ลว 23 มิถุนายน 2560
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 72  รายการที 2
 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,366,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการ เป็นรายเดือนตามบัญชีรายชือทีขึน
ทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบลปัว    จํานวน 559 คนๆละ 800 บาทต่อ
เดือน  ตังตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว1234 ลว 23
 มิถุนายน 2560
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 72 รายการที 1
 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 102,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์รายเดือนตามบัญชีรายชือทีขึน
ทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบลปัว    จํานวน 17 คนๆละ 500 บาทต่อ
เดือน   ตังตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว1198 ลว 20
 มิถุนายน 2560
-ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 73 รายการที 3
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สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีจําเป็นเร่งด่วนของหน่วยงานต่างๆ  ในการดําเนินงาน
เพือแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล หรือการ
ดําเนินงานตามนโยบายทีเร่งด่วน ซึงเป็นรายจ่ายทีต้องจ่ายนอกเหนือ
จากรายการทีตังไว้  โดยการอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2 และ 3)   พ.ศ.2543   ข้อ 19   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667  ลว 12
 มีนาคม 2554  , หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลว 15
 กรกฎาคม  2559  และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3215  ลว 6
 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก   ที มท  0313/ว3203 ลงวัน
ที  4 ตุลาคม  2539 เช่น  แผงกันจราจร    แผงกันถนนส้มสลับขาว   ป้าย
เครืองหมาย จราจรต่างๆ การทาสีตีเส้น   กรวยยางขนาดใหญ่  อุปกรณ์ที
ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  
ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ใน
อัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทังนีไม่เกินห้าแสน
บาท    ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889 ลง
วันที 29  พฤศจิกายน  2538 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยราย
จ่ายของ อปท.เกียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ.2555  
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 270,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ   ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ลงวัน
ที  28  มิถุนายน  2549  เรือง   การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ที มท 0891.3/ว 1110 ลงวัน
ที  3  เมษายน  2550 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือตาม พรก. การจ่ายเงิน เงินปี เงินบําเหน็จ
บํานาญ และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 รวมถึงเงินทดแทน
กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนืองจากทํางาน  ตามพระราช
บัญญัติเงินแทน พ.ศ. 2537 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,076,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที   มท
  0808.5/ว 28 ลงวันที 21  กรกฎาคม  2559  โดยตังจ่ายร้อยละ 2  ของ
งบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ไม่รวมเงินอุด
หนุนจากรัฐบาล เงินกู้  เงินอุทิศให้) 

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 60,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินบําเหน็จข้าราชการถ่ายโอน 
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิน พ.ศ.2500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้รับบํานาญ ตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน พ.ศ.2500
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