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เทศบาลตําบลบาลอ
เขต/อําเภอ รามัน    จังหวัดยะลา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ รามัน  จังหวัดยะลา  95140

พื้นที่ 26.41 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,769 คน
ชาย 2,782 คน

หญิง 2,987 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบาลอ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบาลอ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบาลออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบาลอ จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,155,850.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 59,227,337.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,907,159.24 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 1,378,200.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 37,164,232.73 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 15,189.47 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 139,839.43 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 129,488.09 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 649,368.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 3,513.55 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,240.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,617,516.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 19,607,077.63 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 30,785,607.28 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,781,879.84 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,317,713.67 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,068,013.77 บาท

งบลงทุน จํานวน 60,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,558,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,048,684.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,398,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 11,150.49 80,000.00 80,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

102,458.30 107,700.00 163,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 221,934.48 250,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

306,131.60 420,000.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 5,000.00 20,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,750.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 643,424.87 862,700.00 1,063,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,832,432.71 16,294,000.00 16,423,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,832,432.71 16,294,000.00 16,423,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 18,937,096.59 19,266,000.00 19,113,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,937,096.59 19,266,000.00 19,113,700.00

รวม 34,412,954.17 36,422,700.00 36,600,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,071,024.50 8,197,160.00 7,910,000.00

งบบุคลากร 11,850,340.00 16,560,860.00 18,758,260.00

งบดําเนินงาน 9,372,481.37 8,528,280.00 6,485,440.00

งบลงทุน 444,550.00 813,700.00 1,571,300.00

งบเงินอุดหนุน 1,510,380.00 2,322,700.00 1,875,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 30,248,775.87 36,422,700.00 36,600,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลบาลอ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,623,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 267,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,069,995

แผนงานสาธารณสุข 1,993,940

แผนงานเคหะและชุมชน 543,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,850,205

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 292,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,910,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,600,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบาลอ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,910,000 7,910,000
    งบกลาง 7,910,000 7,910,000

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,801,420 2,316,360 403,320 9,521,100
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,176,780 2,316,360 403,320 6,896,460

งบดําเนินงาน 1,205,700 285,000 25,000 1,515,700
    ค่าตอบแทน 169,600 64,000 8,000 241,600

    ค่าใช้สอย 455,000 83,000 5,000 543,000

    ค่าวัสดุ 246,100 135,000 10,000 391,100

    ค่าสาธารณูปโภค 335,000 3,000 2,000 340,000

งบลงทุน 1,571,300 0 0 1,571,300
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,571,300 0 0 1,571,300

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

รวม 9,593,420 2,601,360 428,320 12,623,100

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 200,160 200,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 200,160 200,160

งบดําเนินงาน 67,000 67,000
    ค่าตอบแทน 7,000 7,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

รวม 267,160 267,160

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 944,160 4,023,640 4,967,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 944,160 4,023,640 4,967,800

งบดําเนินงาน 148,000 3,274,195 3,422,195
    ค่าตอบแทน 13,000 10,000 23,000

    ค่าใช้สอย 60,000 2,080,095 2,140,095

    ค่าวัสดุ 70,000 1,169,100 1,239,100

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 15,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,680,000 1,680,000
    เงินอุดหนุน 0 1,680,000 1,680,000

รวม 1,092,160 8,977,835 10,069,995

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,634,940 1,634,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,634,940 1,634,940

งบดําเนินงาน 219,000 219,000
    ค่าตอบแทน 66,000 66,000

    ค่าใช้สอย 85,000 85,000

    ค่าวัสดุ 63,000 63,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

รวม 1,993,940 1,993,940

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 163,000 380,000 543,000
    ค่าใช้สอย 53,000 380,000 433,000

    ค่าวัสดุ 110,000 0 110,000

รวม 163,000 380,000 543,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร 2,434,260 2,434,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,434,260 2,434,260

งบดําเนินงาน 415,945 415,945
    ค่าตอบแทน 145,000 145,000

    ค่าใช้สอย 65,000 65,000

    ค่าวัสดุ 204,945 204,945

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 1,000

รวม 2,850,205 2,850,205
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000

หน้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 292,600 292,600
    ค่าใช้สอย 63,000 63,000

    ค่าวัสดุ 229,600 229,600

รวม 292,600 292,600

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,623,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 267,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,069,995

แผนงานสาธารณสุข 1,993,940

แผนงานเคหะและชุมชน 543,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,850,205

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 292,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,910,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,600,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลบาลอ และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบาลอ

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 47,290.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 26,798.86 9,619.07 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 1,531.42 80,000.00 0.00 % 80,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 74,088.86 11,150.49 80,000.00 80,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 23,295.00 9,080.00 25,000.00 220.00 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 360.00 650.00 600.00 0.00 % 600.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,950.00 78,437.55 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 600.00 400.00 400.00 200.00 % 1,200.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 12,246.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,450.40 1,644.75 1,700.00 -11.76 % 1,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,655.40 102,458.30 107,700.00 163,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 239,886.67 221,934.48 250,000.00 20.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 239,886.67 221,934.48 250,000.00 300,000.00

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:50:00 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 395,295.00 306,131.60 420,000.00 19.05 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 395,295.00 306,131.60 420,000.00 500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,970.00 0.00 5,000.00 300.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,970.00 0.00 5,000.00 20,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 1,750.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,750.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 402,540.34 444,313.78 420,000.00 30.95 % 550,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,558,543.54 7,951,287.54 8,600,000.00 4.65 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,137,387.09 2,131,195.19 2,143,000.00 2.66 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 15,970.61 15,260.50 25,000.00 44.00 % 36,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,822,166.37 4,210,788.92 5,000,000.00 -10.00 % 4,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 49,566.46 40,206.45 52,000.00 -3.85 % 50,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42,469.57 37,372.33 50,000.00 -16.00 % 42,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,257.00 2,008.00 4,000.00 1,025.00 % 45,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,031,900.98 14,832,432.71 16,294,000.00 16,423,000.00

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:50:00 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 18,382,272.21 18,937,096.59 19,266,000.00 -0.79 % 19,113,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 18,382,272.21 18,937,096.59 19,266,000.00 19,113,700.00
รวมทุกหมวด 35,154,069.12 34,412,954.17 36,422,700.00 36,600,000.00

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:50:00 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบาลอ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 80,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 80,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 163,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 600 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,200 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 500,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,423,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 550,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 36,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 42,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:50:30 หน้า : 1/2



ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 45,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,113,700 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,113,700 บาท

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:50:30 หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 156,694 158,715 174,200 -9.59 % 157,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,956 8,271 8,000 0 % 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,261,800 4,419,000 4,533,300 12.83 % 5,114,700

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,284,000 1,374,400 1,493,000 13.62 % 1,696,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจาย 8,021 663,631 912,860 -78.09 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 519,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามัน    จังหวัดยะลา

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 1/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   เงินคาสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ จํานวน 255,900.- บาท
   - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบาลอ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  เงิน
สมทบของเทศบาลตําบล ไมน้อยกวาร้อย
ละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้อ
ถิ่น เพื่อสมทบกองทุน  และหนังสือสั่งการ 
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

0 0 255,900 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 2/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายเป็นคาบํารุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาล เป็น
เงิน 26,400.-บาท จายเป็นคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
หนังสือที่ ยล 52001(01)/ว3358 ลว
 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยและการชําระเงินคาบํารุงฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

26,380.67 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 3/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายเป็นเงินสบทบ
ระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น(กอง
ทุนสุขภาพตําบล) ตั้งไว้ 130,000
.-บาท สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ งบประมาณ 2563 (เทศบาลขนาด
เล็ก) ไมน้อยกวาร้อยละ 45 ของเงินสมทบ
จาก สปสช.โดย สปสช.สมทบ รายหัวคน
ละ 45 บาท) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมและการ
ป้องกันโรคให้กับประชาชนในตําบลบาลอ
 ได้แก การสงเสริมอนามัยแมและเด็ก โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคทางเดิน
หายใจ โรคเอดส์ เป็นต้น สําหรับเป็นคา
วัคซีน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่มในการฝึกอบรม คาวัสดุ ตลอดจน
การอุดหนุนสวนราชการ องค์กรตางๆ ใน
การจัดกิจกรรมด้านสุภาวะ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป      

0 126,247.5 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 4/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายเป็นเงินสบทบระบบ
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น(กองทุน
สุขภาพตําบล) ตั้งไว้ 130,000.-บาท สํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ งบ
ประมาณ 2562 (เทศบาลขนาดเล็ก) ไม
น้อยกวาร้อยละ 50 ของเงินสมทบ
จาก สปสช.โดย สปสช.สมทบ รายหัวคน
ละ 50 บาท) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมและการ
ป้องกันโรคให้กับประชาชนในตําบลบาลอ
 ได้แก การสงเสริมอนามัยแมและเด็ก โรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคทางเดิน
หายใจ โรคเอดส์ เป็นต้น สําหรับเป็นคา
วัคซีน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่มในการฝึกอบรม คาวัสดุ ตลอดจน
การอุดหนุนสวนราชการ องค์กรตางๆ ใน
การจัดกิจกรรมด้านสุภาวะ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
          

124,942.5 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

 
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายเป็นคาบํารุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาล เป็นเงิน 26,400
.-บาท จายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ตามหนังสือที่ ยล 
52001(01)/ว3358 ลว 24 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและการ
ชําระเงินคาบํารุงฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

0 0 55,700 -100 % 0

คาใช้จายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาล
   - เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ตามหนังสือที่ ยล 
52001(01)/ว3358 ลว 24 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและการ
ชําระเงินคาบํารุงฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

0 0 0 100 % 56,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินคาสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ จํานวน 130,000.- บาท
   - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบาลอ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เงิน
สมทบของเทศบาลตําบล ไมน้อยกวาร้อย
ละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้อ
ถิ่น เพื่อสมทบกองทุน และหนังสือสั่งการ 
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 146,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

320,260 314,760 514,701 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,194,054.17 7,071,024.5 7,959,661 7,910,000
รวมงบกลาง 6,194,054.17 7,071,024.5 7,959,661 7,910,000
รวมงบกลาง 6,194,054.17 7,071,024.5 7,959,661 7,910,000

รวมแผนงานงบกลาง 6,194,054.17 7,071,024.5 7,959,661 7,910,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 695,520 580,520 19.81 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,374,480 1,374,480 1,210,400 23.13 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,508,720 2,229,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,967,717 2,030,770 1,763,539 50.45 % 2,653,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

234,704 249,900 268,640 -10.66 % 240,000

เงินประจําตําแหนง 84,000 94,500 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 683,040 710,640 735,000 16.67 % 857,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 192,360 176,200 182,120 64.73 % 300,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,161,821 3,262,010 3,075,299 4,176,780
รวมงบบุคลากร 5,670,541 5,770,730 5,304,939 6,801,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

85,000 110,900 495,600 -90.52 % 47,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 38,000 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 54,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,200 24,500 70,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 156,200 195,400 628,600 169,600
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

   - คาเชาสถานที่สถานีรถไฟบาลอ มีพื้นที่
ประมาณ  7,000 ตารางเมตร หมูที่ 3 
ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อ
จายเป็นคาเชาสถานทีสถานีรถไฟ 
   -ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ตั้งจายจากเงินรายได้ 

0 0 6,000 -100 % 0
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   - เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาบริการถางป่าริมถนน จ้างเหมาขุดลอก
และทําความสะอาดคูระบายน้ํา จ้างเหมา
เก็บขยะ ฯลฯ , คาจ้างบุคคลภายนอกดูแล 
ควบคุมและป้องกันโรค ในชุมชน , คาจ้าง
บุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชนและสถานที่ราชการ ,  
     คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาตางๆ
     คาจ้างเหมาบริการในด้านตางๆ ที่จํา
เป็นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
สวนตําบล ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานในตําบล
     คาจ้างโฆษณาเผยแพรทางวิทยุ 
โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ตางๆ ตลอดจนป้าย 
คัดเอาท์ประชาสัมพันธ์
     คาจ้างหรือจัดทําวารสาร สิ่งพิมพ์ 
หนังสือระเบียบ กฎหมาย และสิ่งพิมพ์ตางๆ 
เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติตางๆ
     คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์ตางๆที่
อยูในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
     คาติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดินสาย 
Phonink พร้อมสาย 2 สายนอก/12สายใน 
, โทรศัพท์ภายใน Single ภายใน , สาย
โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดินสายภายในและ
คาบริการติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบ ตั้งจายจาก
เงินรายได้ 

0 0 586,300 -100 % 0
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   -เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาบริการถางป่าริมถนน จ้างเหมาขุดลอก
และทําความสะอาดคูระบายน้ํา จ้างเหมา
เก็บขยะ ฯลฯ , คาจ้างบุคคลภายนอก
ดูแล ควบคุมและป้องกันโรค ในชุมชน , คา
จ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชนและสถานที่ราชการ ,  
     คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาตางๆ
     คาจ้างเหมาบริการในด้านตางๆ ที่จํา
เป็นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
สวนตําบล ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานในตําบล
     คาจ้างโฆษณาเผยแพรทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ตางๆ ตลอดจน
ป้าย คัดเอาท์ประชาสัมพันธ์
     คาจ้างหรือจัดทําวารสาร สิ่ง
พิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมาย และสิ่ง
พิมพ์ตางๆ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติ
ตางๆ
     คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์ตางๆที่
อยูในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
     คาติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดิน
สาย Phonink พร้อมสาย 2 สายนอก/12
สายใน , โทรศัพท์ภายใน Single ภาย
ใน , สายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดินสาย
ภายในและคาบริการติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบ 

413,175 0 0 0 % 0
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   -เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาบริการถางป่าริมถนน จ้างเหมาขุดลอก
และทําความสะอาดคูระบายน้ํา จ้างเหมา
เก็บขยะ ฯลฯ , คาจ้างบุคคลภายนอก
ดูแล ควบคุมและป้องกันโรค ในชุมชน , คา
จ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชนและสถานที่ราชการ ,  
     คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาตางๆ
     คาจ้างเหมาบริการในด้านตางๆ ที่จํา
เป็นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
สวนตําบล ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานในตําบล
     คาจ้างโฆษณาเผยแพรทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ตางๆ ตลอดจน
ป้าย คัดเอาท์ประชาสัมพันธ์
     คาจ้างหรือจัดทําวารสาร สิ่ง
พิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมาย และสิ่ง
พิมพ์ตางๆ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติ
ตางๆ
     คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์ตางๆที่
อยูในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
     คาติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดิน
สาย Phonink พร้อมสาย 2 สายนอก/12
สายใน , โทรศัพท์ภายใน Single ภาย
ใน , สายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดินสาย

0 524,204 0 0 % 0
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ภายในและคาบริการติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบ 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   

- เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาบริการถางป่าริมถนน จ้างเหมาขุดลอก
และทําความสะอาดคูระบายน้ํา จ้างเหมา
เก็บขยะ ฯลฯ , คาจ้างบุคคลภายนอกดูแล 
ควบคุมและป้องกันโรค ในชุมชน , คาจ้าง
บุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชนและสถานที่ราชการ , คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆ, คาจ้างเหมาบริการในด้านตางๆ ที่จํา
เป็นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
สวนตําบล ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานในตําบล คาจ้างโฆษณา
เผยแพรทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
ตางๆ ตลอดจนป้าย คัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ 
คาจ้างหรือจัดทําวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ
ระเบียบ กฎหมาย และสิ่งพิมพ์ตางๆ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติตางๆ คาใช้จายใน
การประชาสัมพันธ์ตางๆที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล คาติดตั้งตู้โทรศัพท์
สาขาพร้อมเดินสาย Phonink พร้อมสาย 2 
สายนอก/12สายใน , โทรศัพท์ภายใน 
Single ภายใน , สายโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์เดินสายภายในและคาบริการติดตั้ง
พร้อมเซ็ทระบบ ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 185,000

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 14/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํา
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทําางานตางๆ
เกี่ยวกับจัดทําาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสง
เสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขาย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมา
จัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม 
โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 15/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมตามพระราชดําริฯ 
พระราชเสาวนีย์ นโยบายของรัฐ,กิจกรรม
วันสําคัญของไทยและกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอชุมชนหรือสวนรวม ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ 
อปท. พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

0 0 17,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 16/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ 
และใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
       

309,642.6 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 17/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่ว
ไป หรือเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและการ
เลือกสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ 
รวมถึงการซอมสมาชิกสภาเทศบาลและผู้
บริหารท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหนงวางและกรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณี
อื่นๆ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่ มท 0890.4/ว3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 
2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 
2556 รวมถึงการให้ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง คาเบี้ยเลี้ยง คาใช้จายในการประชุม
อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง คาใช้
จายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือก
ตั้ง คาประชาสัมพันธ์ คาแบบพิมพ์ คา
เครื่องเขียน คาจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณ์
ตางๆ คาไปรษณีย์ คาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 

0 0 447,400 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 18/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทํา
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทําางานตางๆ
เกี่ยวกับจัดทําาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสง
เสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขาย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมา
จัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม 
โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการฯ 

0 4,800 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 19/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมตามพระราชดําริฯ 
พระราชเสาวนีย์ นโยบายของรัฐ,กิจกรรม
วันสําคัญของไทยและกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอชุมชนหรือสวนรวม ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ 
อปท. พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 

0 29,010 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 20/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ 
และใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 302,740.17 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 21/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- คารับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นคารับรอง ในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล เพื่อจายเป็นคาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คา
ใช้จายที่เกี่ยวกับรับรอง เพื่อเป็นคารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือ
กิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ของท้องถิ่น ทั้ง
นี้ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 โดยให้ตั้งงบประมาณได้
ไมเกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ รวมถึงคาจัด
งานพิธีการตางๆ เชน พิธีมอบบ้านเอื้อ
อาทร,พิธีต้อนรับคณะเดินทางศึกษาดู
งาน,พิธีทางที่ทางราชการกําหนด,พิธีการรับ
เสด็จ,รัฐพิธีตางๆฯลฯ และคาของขวัญ ของ
ราววัล พวงมาลัย ชอดอกไม้ พวงมาลาฯลฯ 
ในการจัดกิจกรรมตางๆที่มีความจําเป็นและ
เหมาะสม และในพิธีการวันสําคัญตางๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 22/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมตามพระราชดําริฯ 
พระราชเสาวนีย์ นโยบายของรัฐ,กิจกรรม
วันสําคัญของไทยและกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอชุมชนหรือสวนรวม  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ 
อปท. พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
      

98,700 0 0 0 % 0

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมตามพระราชดําริฯ 
พระราชเสาวนีย์ นโยบายของรัฐ,กิจกรรม
วันสําคัญของไทยและกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอชุมชนหรือสวนรวม ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 30,000
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ 
และใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม 
ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 92,000 -45.65 % 50,000
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 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป 
หรือเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและการเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ รวมถึง
การซอมสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
ท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงวางและกรณีคณะกรรมการเลือก
ตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ มท 
0890.4/ว3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 
รวมถึงการให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลขาว
สารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาเบี้ย
เลี้ยง คาใช้จายในการประชุมอบรม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง คาใช้จายใน
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง คา
ประชาสัมพันธ์ คาแบบพิมพ์ คาเครื่องเขียน 
คาจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คา
ไปรษณีย์ คาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
     

39,200 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 25/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป 
หรือเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและการเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ รวมถึง
การซอมสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
ท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงวางและกรณีคณะกรรมการเลือก
ตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ มท 
0890.4/ว3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 
รวมถึงการให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลขาว
สารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาเบี้ย
เลี้ยง คาใช้จายในการประชุมอบรม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง คาใช้จายใน
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง คา
ประชาสัมพันธ์ คาแบบพิมพ์ คาเครื่องเขียน 
คาจัดทําป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คา
ไปรษณีย์ คาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 
45,000.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ
เทศบาลพบประชาชน และคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและอยูในอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล

40,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานให้แกพนักงานเทศบาล
ตําบล,คณะผู้บริหารและสภาเทศบาลตําบล
บาลอ เชน คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้
เข้ารวมโครงการฯ,คาตอบแทนวิทยากร,คา
จ้างเหมาในการเดินทาง,คาจัดเตรียมสถาน
ที่และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

0 280,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,957 47,443 356,000 -71.91 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 936,674.6 1,188,697.17 1,520,200 455,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 121,900 101,202 160,000 -37.5 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,610 8,982 22,000 -54.55 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 11,720 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,608.9 18,844.5 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 149,960 149,670 72,000 -8.19 % 66,100

รวมค่าวัสดุ 310,078.9 290,418.5 334,000 246,100
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 380,064.27 501,316.88 424,130 -29.27 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,257.7 1,641.38 17,000 -41.18 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 384 187 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 90,879.16 80,774.08 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 473,585.13 583,919.34 546,130 335,000
รวมงบดําเนินงาน 1,876,538.63 2,258,435.01 3,028,930 1,205,700

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 6 ตัวๆละ 3,200.-บาท เป็นเงิน 
19,200.- บาท ตั้งไว้ 19,200.- บาท เนื่อง
จากไมมีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัด
ซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความจําเป็นในการ ใช้
งานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 ปรากฏในงานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

0 19,200 0 0 % 0

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา ขนาด 
7 หมู จํานวน 1 ชุดๆ ละ 6,500.-บาท ตั้งไว้ 
6,500.-บาท  เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความ
จําเป็นในการ ใช้งานตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

0 6,500 0 0 % 0
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 -  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อราวจับสแตนเลส 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร เป็นเงิน 15,000.- 
บาท ตั้งไว้ 15,000.- บาท ซึ่งเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูง
อายุในตําบล เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความ
จําเป็นในการ ใช้งานตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 

0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 9,500.-บาท ตั้งไว้ 19,000
.-บาท
   -มีลักษณะแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัด
หญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไมน้อย
กวา 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม
น้อยกวา 30 ซีซี พร้อมใบมีด เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า สามารถตัดหญ้า
บริเวณสองข้างทางและบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบล รวมถึงที่สาธารณประโยชน์ฯ
ลฯตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล

0 0 19,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่ง ตั้งไว้ 6,300.-บาท
 - เพื่อใช้ในการตัดแตงกิ่งไม้ภายในสํานัก
งานและเขตบริเวณเทศบาลตําบลบาลอ

5,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

   จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 
ราคา 12,000.-บาท จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 
12,000.-บาท
   คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 2 
kVA (1,200 Watts)
   - มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม
น้อยกวา 220+/-20%
   - มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม
มากกวา 220+/-10%
   - สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้
ไมน้อยกวา 5 นาที

0 0 12,000 -100 % 0

 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
ราคา 5,800 บาท จํานวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 
17,400.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA 
(600 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 0 17,400 -100 % 0
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 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 
10,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA 
(480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 10,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 
2 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000
.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.5 
GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 
หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี 
Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1 และ
มีขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

32,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500.-บาท จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 
5,000.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA 
(480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

5,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ตั้งไว้ 2,100.-บาท
  

0 2,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,000 52,800 48,400 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 34/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงและตอเติมโรงจอดรถเป็น
อาคารเอนกประสงค์
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุง
และตอเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนก
ประสงค์ ขนาดพื้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
28.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 186.00
 ตารางเมตร สํานักงานเทศบาลตําบลบาลอ 
หมูที่ 1 ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ
.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 
11 ข้อที่ 23 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 1,571,300

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,571,300
รวมงบลงทุน 42,000 52,800 48,400 1,571,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

-อุดหนุนงบประมาณให้องค์การบริหารสวน
ตําบลบือมัง ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ อปท.(อบต.บือมัง)เป็น
ไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 152 ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,589,079.63 8,081,965.01 8,382,269 9,593,420
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 925,560 1,041,180 1,194,840 31.31 % 1,569,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

120,000 145,650 172,200 4.53 % 180,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 315,000 399,360 413,760 2.32 % 423,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 119,130 129,480 116,760 -12.64 % 102,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,521,690 1,757,670 1,939,560 2,316,360
รวมงบบุคลากร 1,521,690 1,757,670 1,939,560 2,316,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

15,400 9,400 13,100 -23.66 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,000 -25 % 3,000

คาเชาบ้าน 40,000 40,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 55,400 49,400 67,100 64,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 297,975 0 0 0 % 0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   - เพื่อจายเป็น คาจัดทําวารสาร ปฏิทิน 
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ, คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ, คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้างเหมาผู้ชวยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ ฯลฯ,คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป 

0 0 374,800 -100 % 0

   - เพื่อจายเป็น คาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ฯลฯ, คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ, คาจ้างเหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฯลฯ,คา
จ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงาน  ปรากฏในงานบริหาร
งานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 276,280.5 0 0 % 0
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- เพื่อจายเป็น คาจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ, คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ, คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้างเหมาผู้ชวยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ ฯลฯ,คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน  
ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 63,000

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล เชนของขวัญ 
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 39/145
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประ
จา และพนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เชนคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ เป็นต้น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ตั้งจายจากเงินรายได้  

0 0 68,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพสิน ระยะที่ 2(ตอเนื่อง) จํานวน 
229,500.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพสิน ระยะที่ 2(ตอ
เนื่อง) ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย
วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร 
ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 88 ข้อ 8

309,901 0 0 0 % 0
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   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล เชนของขวัญ 
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 166,257 0 0 % 0

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล เชนของขวัญ 
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

197,157 0 0 0 % 0
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม 
เชน คาป้ายใวนิล, คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราช
กฤษฎีกา ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   2) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหาร
องค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 152 
ลําดับที่ 13

0 0 5,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 43/145
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ
สิน ระยะที่ 3(ตอเนื่อง) จํานวน 200,000
.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพสิน ระยะที่ 3(ตอ
เนื่อง) ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย
วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร 
ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่  159  ลําดับ
ที่ 34  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 28,861 0 0 % 0
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โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามในการจัด
ทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพสิน(ตอ
เนื่อง) 
   -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพสิน ระยะที่ 3(ตอ
เนื่อง) ปรากฏในงานบริหารงานคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย
วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร 
ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่  159  ลําดับ
ที่ 34 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 22,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,190 0 4,000 150 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 811,223 471,398.5 474,000 83,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 67,028 67,585 62,000 -11.29 % 55,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,840 49,200 148,000 -45.95 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 136,868 116,785 210,000 135,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,444 7,451 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,444 7,451 5,000 3,000
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รวมงบดําเนินงาน 1,005,935 645,034.5 756,100 285,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 10 ตัวๆละ 3,200.-บาท เป็นเงิน 
32,000.- บาท ตั้งไว้ 32,000.- บาท เนื่อง
จากไมมีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัด
ซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความจําเป็นในการ ใช้
งานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 ปรากฏในงานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง

0 32,000 0 0 % 0

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสแกนบาโค๊ด 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 5,000.-บาท ตั้งไว้ 
5,000.- บาท เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความ
จําเป็นในการ ใช้งานตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป

0 4,750 0 0 % 0
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 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้นิรภัย น้ําหนักไม
เกิน 150 กรัม  เป็นเงิน 25,500.- บาท ตั้ง
ไว้ 25,500.- บาท เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความ
จําเป็นในการ ใช้งานตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏใน
งานบริหารคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

0 19,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถยนต์สวนกลาง รถ
บรรทุก(ดีเซล) ตั้งไว้ 922,000.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถยนต์สวนกลาง 
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

0 0 1,092,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

   เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)  ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
น้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความ
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เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 
MB
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 
ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB

0 22,000 0 0 % 0
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   เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที 
(ppm)
   - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ 
A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม
น้อยกวา 256 MB
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดา และ สี) ได้
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม
น้อยกวา 1,200x1,200 dpi
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)
   - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและ
ขาวดํา
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 
99 สาเนา
   - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 15,000 0 0 % 0
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   เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 
2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA 
(480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 2,500 0 0 % 0

   จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
ราคา 5,800 บาท จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 
11,600.-บาท
   คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 
kVA (600 Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 0 11,600 -100 % 0

   อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ตั้งไว้ 1,400.-บาท 
  

0 1,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน * ราคา 16,000 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย 
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โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory ขนาดไมน้อยกวา 2 MB มีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไมน้อยกวา 6 แกน หรือ
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 
GB จานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม
น้อยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง

16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 96,650 1,103,600 0
รวมงบลงทุน 16,000 96,650 1,103,600 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,543,625 2,499,354.5 3,799,260 2,601,360
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 367,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 403,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 403,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 8,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล เชนของขวัญ 
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้ง
จายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 428,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,132,704.63 10,581,319.51 12,181,529 12,623,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

4,600 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,600 0 0 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ปี 2562     ตั้ง
ไว้ 5,000.-บาท
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม เชน คาเชาเต็นท์ 
คาเชาเครื่องเสียง คาสื่อประชาสัมพันธ์ คา
อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
คาวัสดุ เชน เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิก อป
พร. และรายจายอื่นๆ เทาที่จําเป็น 

5,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,000 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,610.6 8,265.2 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 11,610.6 8,265.2 0 0
รวมงบดําเนินงาน 21,210.6 8,265.2 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 21,210.6 8,265.2 0 0
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 148,920 157,200 165,000 3.13 % 170,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,500 32,220 40,000 -25 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 189,420 189,420 205,000 200,160
รวมงบบุคลากร 189,420 189,420 205,000 200,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 5,400 10,000 -30 % 7,000

รวมค่าตอบแทน 0 5,400 10,000 7,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล เชนของขวัญ 
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 5,400 60,000 67,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 189,420 194,820 265,000 267,160
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 210,630.6 203,085.2 265,000 267,160
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 333,060 263,700 112,900 645.93 % 842,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

30,000 22,500 60,000 0 % 60,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 363,060 286,200 214,900 944,160
รวมงบบุคลากร 363,060 286,200 214,900 944,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,100 15,100 20,000 -50 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -40 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,100 15,100 35,000 13,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 92,400 0 0 0 % 0

   - เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร ปฏิทิน 
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ สิ่งพิมพ์ตางๆ 
ฯลฯ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
การฝึกการอบรมสัมมนาตางๆ,คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ,คา
จ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานในกองการศึกษาฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ 

0 0 197,500 -100 % 0

   -เพื่อจายเป็นคาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ คา
ธรรมเนียม,คาจ้างเหมาบริการ เช่น จ้าง
เหมาเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน
ในกองการศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
     
     

0 94,370 0 0 % 0
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- เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
การอบรมสัมมนาตางๆ,คาจ้างเหมาบริการ 
เชน จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ,คาจ้างเหมา
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและ
บริหารงานในกองการศึกษาฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้

0 0 0 100 % 45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

    -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  เชนของขวัญ
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาน
บันตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 30,000 -100 % 0
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   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล เชนของขวัญ 
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 22,602 0 0 % 0

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  

65,416 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
   - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน 
คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์สํานักงานครุภัณฑ์ตางๆเครื่องถาย
เอกสาร,โทรสาร,เครื่องพิมพ์,เป็นต้น  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งไว้ 
35,000.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
จัดกิจกรรม อาทิ คาวัสดุอุปกรณ์,คา
วิทยากร,คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้
เข้ารวมโครงการและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็น

35,000 0 0 0 % 0

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 103,000
.-บาท 
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ภาควิชาการและภาคกีฬา เชน คาจัดสถาน
ที่,คาจัดซื้อถ้วยรางวัลและของรางวัล,คาเงิน
รางวัล,คาตอบแทนกรรมการ,คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

102,090 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ของชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้
เข้ารวมโครงการและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็น

9,920 0 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล เชนของขวัญ
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาน
บันตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,790 0 25,000 -80 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 321,616 116,972 272,500 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 52,485 24,288 60,000 -50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,975 0 7,000 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000 75,000 85,000 -52.94 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 137,460 99,288 172,000 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 8,000 -37.5 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 8,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 467,176 231,360 487,500 148,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

   -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 4 ตัวๆละ 3,200.-บาท ตั้งไว้ 
12,800.-บาท เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เพื่อ
ความจําเป็นในการใช้งานตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 
0808.4/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา แผนงานการศึกษา

0 12,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

   อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ตั้งไว้ 2,100.-บาท 
   

0 2,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,900 0 0
รวมงบลงทุน 0 14,900 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 830,236 532,460 702,400 1,092,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 465,180 512,700 539,400 241.42 % 1,841,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

60,000 60,000 150,000 0 % 150,000

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 59,500 41.18 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,059,848 1,414,920 1,579,000 3.74 % 1,638,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 350,098 349,970 348,400 -11.02 % 310,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,935,126 2,355,090 2,676,300 4,023,640
รวมงบบุคลากร 1,935,126 2,355,090 2,676,300 4,023,640
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

4,600 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,600 0 20,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 736,873 0 0 0 % 0

   -เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร ปฏิทิน 
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ สิ่งพิมพ์ตางๆ 
ฯลฯ คาธรรมเนียมคาจ้างเหมาบริการ เชน 
คาจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก, จ้างเหมาครูอัตรา
จ้าง ฯลฯ คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ตอการปฏิบัติงานและบริหารงานในกองการ
ศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 

0 0 1,490,400 -100 % 0
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   -เพื่อจายเป็นคาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ คา
ธรรมเนียม,คาจ้างเหมาบริการ เช่น จ้าง
เหมาเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน
ในกองการศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ 
     
     

0 925,412 0 0 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ 
คาธรรมเนียมคาจ้างเหมาบริการ เชน คา
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก, จ้างเหมาครูอัตราจ้าง 
ฯลฯ คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ
การปฏิบัติงานและบริหารงานในกองการ
ศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 280,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตางๆ และใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่ม ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 68,000 -100 % 0
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   โครงการพัฒนาแรงจูงใจเด็กปฐมวัย 
จํานวน 30,000.-บาท
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาแรงจูงใจเด็กปฐมวัย เชน คา
อาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวม
โครงการ, คาจัดสถานที่จัดกิจกรรม, คาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับการ
จัดกิจกรรม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทยวา
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันของ อปท. พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร 
ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 62 ข้อ 16    
  

18,096 0 0 0 % 0
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   โครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง 
   - เพื่อจายเป็นคากิจกรรมการเรียนรู้สูโลก
กว้าง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม , คา
อาหารวาง , คาป้ายไวนิล , คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ , คาจ้างเหมารถทัวร์โดยสารหรือ
รถตู้โดยสารและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันของ อปท. พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 27 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 32,300 0 0 % 0
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   โครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง จํานวน 
35,000.-บาท
   - เพื่อจายเป็นคากิจกรรมการเรียนรู้สูโลก
กว้าง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม , คา
อาหารวาง , คาป้ายไวนิล , คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ , คาจ้างเหมารถทัวร์โดยสารหรือ
รถตู้โดยสารและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทยวา
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันของ อปท. พ.ศ.2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร 
ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 62 ข้อ 16

32,700 0 0 0 % 0
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   โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนอนุบาล
ตําบลบาลอสังกัดเทศบาลตําบลบาลอ 
จํานวน 116 คน รวมเป็นเงิน 328,280 
บาท ตามรายการดังนี้
        -  คาจัดการเรียนการสอน(รายหัวนัก
เรียน) คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 
197,200.- บาท
        -  คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300
 บาท/ปี เป็นเงิน 34,800 บาท
        -  คาหนังสือเรียน คนละ 200 
บาท/ปี เป็นเงิน 23,200 บาท
        -  คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 
บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 23,200 บาท
        -  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 
215 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 49,880 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร 
ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 59 ข้อ 10    
  

337,028 0 0 0 % 0
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   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไป
อบรมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวม
ถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 
โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ 
และใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม 

0 85,088 0 0 % 0
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   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล เชนของขวัญ 
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา(00212) แผนงานการ
ศึกษา(00210) ตั้งจายจากเงินรายได้      

55,000 0 0 0 % 0

 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จํานวน 
20,000.-บาท
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) แผนงานการ
ศึกษา (00210)  

19,116 0 0 0 % 0
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตางๆ และใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่ม ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 
15,000.-บาท
   - ระบบ ADLS ตั้งไว้ 9,000.-บาท
   - ระบบ WiFi ตั้งไว้ 6,000.-บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

15,000 0 0 0 % 0
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โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเงิน 
102,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การดําเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนาแก
เด็ก,เยาวชนและประชาชนทั่วไป อาทิ คา
วัสดุ,อุปกรณ์ตางๆ,คาวิทยากร,คาอาหาร
และเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น 

0 101,800 0 0 % 0

โครงการสงเสริม/แขงขันทักษะทางวิชาการ 
ตั้งไว้ 60,000.-บาท 
 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม 
เชน คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รวมโครงการ,คาจ้างเหมาการเดินทาง,คาที่
พักและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

58,785 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา   จํานวน 794,000.-บาท
  - เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบาลอ 
จํานวน 50 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน 
รวม 245 วัน เป็นเงิน 245,000.-บาท และ
โรงเรียนอนุบาลตําบลบาลอ จํานวน 200 
คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน รวม 200 
วัน เป็นเงิน 464,000.-บาท รวมเป็นเงิน 
709,000.-บาท
   - คาจัดการเรียนการสอน เพื่อจายเป็นคา
วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัยสําหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบาลอ จํานวน 
50 คน คนละ 1,700.-บาท/ปี เป็นเงิน 
85,000.-บาท  จากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้าที่ 58 ข้อ 6     

787,610 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ตั้งไว้ 1,735,095.-บาท
 - คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา จํานวน 50,000.-บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต แผนงาน การ
ศึกษา หน้าที่ 93 ข้อ 61
   - คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน จํานวน 100,000.-บาท
ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา
   - คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน 20,000 บาท ปรากฏในงาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผน
งานการศึกษา
   - คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 
16,800 บาท ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา
   - คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
โรงเรียน จํานวน 50,000 บาท ปรากฏใน
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนงานการศึกษา
   - คาใช้จายในการรณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000
.-บาท ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

0 0 0 100 % 1,790,095
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ตั้งไว้ 31,000.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 
21,000.-บาท
   -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

31,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
 

0 0 1,646,050 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
   -คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา จํานวน  50,000.-บาท 
ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา 
   -คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้อง
ห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000.-บาท 
ปรากฏในงานระดับ กอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา 
   -คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน 20,000.-บาท ปรากฏในงาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  แผน
งานการศึกษา 
   -คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 
16,800.-บาท ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา 
   -คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
โรงเรียน จํานวน 50,000.-บาท ปรากฏใน
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
   -คาใช้จายในการรณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000
.-บาท ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา

0 1,238,155 0 0 % 0
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โครงการสายสัมพันธ์เมาลิดนบี ตั้งไว้ 
11,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรม เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม 
สําหรับผู้เข้ารวมโครงการ,คาตอบแทน
วิทยากร,คาจัดสถานที่,คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องและจําเป็นสําหรับการจัดกิจกรรม

0 10,300 0 0 % 0

โครงการสายสัมพันธ์เมาลิดนบี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ตั้งไว้ 9,800.-บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คา
อาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวม
โครงการ,คาตอบแทนวิทยากร,คาจัดสถาน
ที่และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับการจัดกิจกรรม

0 0 9,800 -100 % 0

โครงการหนูน้อยคนเกง ตั้งไว้ 26,000
.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
หนูน้อยคนเกง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้ารวมโครงการ,คาจัดสถานที่
กิจกรรม,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับการ
จัดงาน 

25,590 0 0 0 % 0
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-สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา ตั้งไว้20,000.-บาท
  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลตําบลบาลอ เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้ายไวนิล คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากรและคาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,136,798 2,393,055 3,214,250 2,080,095
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 24,989 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,657 0 100 % 1,169,100

คาอาหารเสริม (นม) 519,572.16 644,797.66 1,207,500 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 519,572.16 679,443.66 1,212,500 1,169,100
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,156.5 7,575.6 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,156.5 7,575.6 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 2,664,126.66 3,080,074.26 4,461,750 3,274,195

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 3 ตัวๆ 2,000.-บาท เป็นเงิน 
6,000.-บาท ตั้งไว้ 6,000.-บาท เนื่องจาก
ไมมีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึงจําเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ใน
ท้องถิ่นเพื่อความจําเป็นในการ ใช้งานตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 
0808.4/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา 

0 5,400 0 0 % 0

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม 
จํานวน 14 ตัวๆ ละ 3,200.-บาท เป็นเงิน 
44,800.-บาท ตั้งไว้ 44,800.-บาท เนื่อง
จากไมมีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัด
ซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความจําเป็นในการ ใช้
งานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา 

0 44,800 0 0 % 0
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   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเข้ามุมห้อง
ประชุม จํานวน 4 ตัวๆละ 3,600.-บาท เป็น
เงิน 11,400.- บาท ตั้งไว้ 11,400.- บาท 
เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัด
ซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความจําเป็นในการ ใช้
งานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 ปรากฏในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา 

0 14,000 0 0 % 0

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะโลงสําหรับชุด
ห้องประชุม จํานวน 12 ตัวๆละ 
4,000.-บาท เป็นเงิน 48,000.-บาท  ตั้งไว้ 
48,000.- บาท เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความ
จําเป็นในการ ใช้งานตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในงาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผน
งานการศึกษา 

0 46,800 0 0 % 0
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   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 
ฟุต สําหรับครู ตั้งไว้ 6,000 บาทและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1ตัว ตัวละ 
6,000 เป็นเงิน 6,000 บาท เนื่องจากไมมี
ราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจํา
เป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้อง
ถิ่น เพื่อความจําเป็นในการใช้งานตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 
0808.4/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงานการศึกษา ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 5,800 0 0 % 0

   -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,000 บาท จํานวน 
8,000 บาท ตั้งไว้ 8,000 บาท เนื่องจากไม
มีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จําเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ใน
ท้องถิ่นเพื่อความจําเป็นในการ ใช้งานตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 
0808.4/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา แผนงานการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

0 7,200 0 0 % 0
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   -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อม
กระจก จํานวน 4 ฟุต จํานวน 6 ตัวๆละ 
6,000 บาท เป็นเงิน 36,000.- บาท ตั้งไว้ 
36,000.- บาท เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความ
จําเป็นในการ ใช้งานตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในงาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผน
งานการศึกษา 

0 34,800 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้(ประกอบด้วย
โต๊ะโฟเมกาสีขาว ขนาด 60x120x50 cm. 
1 ตัวและม้านั่งยาว ขนาด 31x122x30 
cm. 2ตัว) จํานวน 3 ชุดๆละ 4,300.-บาท 
เป็นเงิน 12,900.-บาท

14,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ เป็นเงิน 
32,400.-บาท (ประกอบด้วยโต๊ะหน้าโฟเม
ก้าสีขาว ขนาด60x120x50 cm. 1ตัวและ
เก้าอี้พนักพิงหน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาด 
30x33x32 cm. 6ตัว) จํานวน 6 ชุดๆละ 
5,400.-บาท เป็นะเงิน 32,400.-บาท

35,400 0 0 0 % 0
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จัดซื้อพัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 
17,000.-บาท
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดเพดาน
พร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว ตัวละ 1,000
.-บาท จํานวน 17 ตัว เป็นเงิน 17,000
.-บาท

30,600 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จํานวน 4 
ตัว ตัวละ 5,800.-บาท ขนาด 4 ฟุตพร้อม
กระจก เป็นเงิน 34,800.-บาท เนื่องจากไม
มีราคาตั้งไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึงจําเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ใน
ท้องถิ่นเพื่อความจําเป็นในการใช้งาน

34,800 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 
9 ตัว ตัวละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 
18,000.-บาท  เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้อง
ใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อ
ความจําเป็นในการใช้งาน

16,200 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

   จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมแบบไม้ 
จํานวน 40 ชุด ชุดละ 1,900.-บาท ตั้งไว้  
1,900.-บาท
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
ประถมแบบไม้ ขนาดกว้าง 550 มิลลิเมตร 
ยาว 400 มิลลิเมตร สูง 655 มิลลิเมตร และ
เก้าอี้ไม้ขนาดกว้าง 340 มิลลิเมตร ยาว 
350 มิลลิเมตร สูง 740 มิลลิเมตร 

0 74,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)จํานวน 
3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท เป็น
เงิน 48,000.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.5 
GHz หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 
หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี 
Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1 และ
มีขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

48,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 
2,600 บาท จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 
7,800.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางไมน้อยกวา 18 
หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom

7,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 
7,500.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA 
(480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

7,500 0 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 194,700 232,800 0 0
รวมงบลงทุน 194,700 232,800 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

   - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
แกเด็กในสถานศึกษาสังกัด สํานักงา
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
200 วัน วันละ 20 บาท/คน รวมเป็นเงิน 
1,720,000.- บาท
        * อาหารเสริมนมแกเด็กในโรงเรียน
พัฒนาบาลอ จํานวน 210 คน เป็นเงิน 
840,000.-  บาท
   * อาหารเสริมนมแกเด็กในโรงเรียนบ้าน
ละแอ จํานวน 110 คน เป็นเงิน 440,000.-  
บาท
   * อาหารเสริมนมแกเด็กในโรงเรียนบ้าน
ปูลัย จํานวน 110 คน เป็นเงิน 
440,000.-  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

0 0 1,720,000 -100 % 0
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   -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
แกเด็กในโรงเรียนสังกัดสํานักงานกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วัน 
วันละ 20 บาท/คน รวมเป็นเงิน 1,676,000
 บาท
 * อาหารกลางวันแกเด็กในโรงเรียนพัฒนา
บาลอ จํานวน 210 คน เป็นเงิน  840,000  
บาท
 * อาหารกลางวันแกเด็กในโรงเรียนบ้านละ
แอ จํานวน 110 คน เป็นเงิน  440,000  
บาท
 * อาหารกลางวันแกเด็กในโรงเรียนบ้านปู
ลัย จํานวน 110 คน เป็นเงิน  440,000.-  
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 1,510,380 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 92/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนสวนราชการ
   -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
แกเด็กในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
กรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ
.)จํานวน 200 วัน วันละ 20 บาท/คน รวม
เป็นเงิน 1,676,000.-บาท
 *อาหารกลางวันแกเด็กในโรงเรียนพัฒนา
บาลอ จํานวน 210 คน เป็นเงิน 402,500
.-บาท
 *อาหารกลางวันแกเด็กในโรงเรียนบ้านละ
แอ จํานวน 109 คน เป็นเงิน 436,000
.-บาท
 *อาหารกลางวันแกเด็กในโรงบ้านปู
ลัย จํานวน 100 คน เป็นเงิน 400,000
.-บาทตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารองค์กร 
ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่ 59 ข้อ 6  

1,622,420 0 0 0 % 0
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-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก
เด็กในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
200 วัน วันละ 20 บาท/คน รวมเป็นเงิน 
1,680,000.- บาท * อาหารกลางวันแกเด็ก
ในโรงเรียนพัฒนาบาลอ จํานวน 190 คน 
เป็นเงิน 798,000.- บาท * อาหารกลางวัน
แกเด็กในโรงเรียนบ้านละแอ จํานวน 90 
คน เป็นเงิน 378,000.- บาท * อาหารกลาง
วันแกเด็กในโรงเรียนบ้านปูลัย จํานวน 120 
คน เป็นเงิน 540,000.- บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 1,680,000

รวมเงินอุดหนุน 1,622,420 1,510,380 1,720,000 1,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,622,420 1,510,380 1,720,000 1,680,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,416,372.66 7,178,344.26 8,858,050 8,977,835
รวมแผนงานการศึกษา 7,246,608.66 7,710,804.26 9,560,450 10,069,995

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,472,940
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,634,940
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,634,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 66,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 282,000 0 0 0 % 0
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   - เพื่อจายเป็น คาทําวารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ,คาจ้างเหมา เชน  
(ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข,คนงานทั่ว
ไป,เจ้าหน้าที่พนหมอกควัน ฯลฯ, คาจ้าง
เหมาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติงาน
และบริหารงาน ปรากฏในงานบริการ
สาธารณสุข ตั้งจายจากเงินรายได้ 

0 0 180,000 -100 % 0

   - เพื่อจายเป็น คาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ฯลฯ, คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ, คาจ้างเหมาบริการ เชน ผู้
ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข , คนงานทั่ว
ไป , เจ้าหน้าที่พนหมอกควัน ฯลฯ ,  คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงาน  ปรากฏในงานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น แผน
งานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินรายได้   

0 105,500 0 0 % 0
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- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล 
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน(นอกจาก
คาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร(ราย
จายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาบริการ
รับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคาพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ คาจ้างเหมาแรงงานคาจัดทา
วารสารเผยแพร สิ่งพิมพ์ เพื่อการเผยแพร 
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 65,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก ปีงบประมาณ 2564 
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดตอและภัย
สุขภาพในชุมชน เชน คาสื่อประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คา
วัคซีน คาน้ํามันเชื้อเพลิง และรายจายอื่นๆ 
เทาที่จําเป็น ปรากฏในงานสาธารณสุขอื่นๆ 
แผนงานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 105ข้อ 
18 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตั้งไว้ 18,000.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันแพร
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้แก คาตอบ
แทนอาสาสมัคร ปศุสัตว์ คาสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ คาวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัรฑ์ตางๆ 
คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คาไหมละ
บาย ยาสลบในการทําหมันสุนัขและคาใช้
จายอื่นๆที่เ่กี่ยวข้องและจําเป็นใน
โครงการฯ

16,580 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี 2563 เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การป้องกันและแพรระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้า ได้แก คาตอบแทนอาสาสมัครปศุสัตว์ 
คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ คาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ครุภัณฑ์ตางๆ คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า คาไหมละลาย ยาสลบในการทําหมัน
สุนัข และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจํา
เป็นในโครงการ

0 21,560 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและควบคมโรคพิษสุนัขบ้า 
ปีงบประมาณ 2564 
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดตอและภัย
สุขภาพในชุมชน เชน คาสื่อประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คา
วัคซีน และรายจายอื่นๆ เทาที่จําเป็น 
ปรากฏในงานสาธารณสุขอื่นๆ แผนงาน
สาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต หน้าที่ 105 ข้อ 19 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 12,500 -100 % 0
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก ปีงบประมาณ 2563  จํานวน 20,000 
บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดตอและภัย
สุขภาพในชุมชน เชน คาสื่อประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คา
วัคซีน คาน้ํามันเชื้อเพลิง และรายจายอื่นๆ 
เทาที่จําเป็น ปรากฏในงานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น แผนงาน
สาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต หน้าที่ 108 ข้อ 18 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 25,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอและ
ภัยสุขภาพ 
  

0 0 10,000 -100 % 0
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตางๆ และใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่ม ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 298,580 152,060 212,500 85,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 89,170 10,000 200 % 30,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 10,446 5,000 -80 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 27,000

รวมค่าวัสดุ 0 99,616 15,000 63,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 298,580 251,676 227,500 219,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนให้กับหมูบ้านตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  
   - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมูบ้าน 
หมู 1-7 หมูบ้านละ 20,000 บาท 
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ตั้งจายจากเงิน
อุหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ยล.0518/ว382 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 
0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 
2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

0 0 23,300 -100 % 0
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อุดหนุนให้กับหมูบ้านตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
   - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมูบ้าน 
หมู 1-7 หมูบ้านละ 20,000 บาท สําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ ยล.0518/ว382 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 
0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 
2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 23,300 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 23,300 140,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 298,580 251,676 250,800 1,993,940
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

   - เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน(นอกจากคาเชาบ้าน) คาโฆษณา
และเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ตางๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาบริการ
รับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดา
เนินคดีตามคาพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ 
คาจ้างเหมาแรงงานคาจัดทาวารสารเผย
แพร สิ่งพิมพ์ เพื่อการเผยแพร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 

0 0 331,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดตอและภัย
สุขภาพในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดตอและภัย
สุขภาพในชุมชน เชน คาสื่อประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คา
วัคซีน คาน้ํามันเชื้อเพลิง และรายจายอื่นๆ 
เทาที่จําเป็น 

10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,000 0 331,000 0
รวมงบดําเนินงาน 10,000 0 331,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 0 331,000 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 308,580 251,676 581,800 1,993,940
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน  และผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม 
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสง
เสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ตาม
ความจําเป็น  และเพื่อเป็นคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นตอการดําเนินงานตามโครงการ  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 100,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 100,000 0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 108/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   โครงการรอมฎอนสุขใจ จํานวน 97,000
.-บาท
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการรอมฎอนสุขใจตามความจําเป็น 
ตอการดําเนินโครงการ เชน คาป้าย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
เครื่องเสียงและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นตอ
การดําเนินงานตามโครงการ  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ 
อปท. พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่96 
ข้อ28

91,000 0 0 0 % 0
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   โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน เด็กกําพร้า และผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 
100,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กยากจน เด็กกําพร้าและผู้
ด้อยโอกาส ตามความจําเป็น และเพื่อเป็น
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นตอการดําเนินการ
ตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ
หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว24 ลงวัน
ที่ 4 มกราคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 53 ข้อ 4

84,774 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน เด็กกําพร้า และผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม 
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสง
เสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ยากจน เด็กกําพร้าและผู้ด้อยโอกาส ตาม
ความจําเป็น และเพื่อเป็นคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นตอการดําเนินการตามโครงการ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์การสงเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
หน้าที่ 61 ข้อที่ 6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

0 63,870 0 0 % 0

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 0 68,120 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 175,774 131,990 0 0
รวมงบดําเนินงาน 175,774 131,990 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 175,774 131,990 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 175,774 131,990 100,000 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 334,285 467,840 527,460 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

48,095 90,750 95,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,048 42,000 56,190 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 671,520 698,040 721,810 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 207,660 192,600 186,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,303,608 1,491,230 1,586,460 0
รวมงบบุคลากร 1,303,608 1,491,230 1,586,460 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

182,900 117,000 65,400 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 39,000 30,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 224,000 147,000 130,400 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 56,831 0 0 0 % 0
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    - เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร ปฏิทิน 
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ, คา
ธรรมเนียม คาจ้างเหมาบริการหรือ คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

0 0 10,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ, คา
ธรรมเนียม คาจ้างเหมาบริการหรือ คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

0 12,408.6 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล เชนของขวัญ 
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้ง
จายจากเงินรายได้

0 0 20,000 -100 % 0
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงาน พนักงานจ้าง 
รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 
โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ 
และใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

97,530 0 0 0 % 0
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล เชนของขวัญ 
ของรางวัลแกบุคคล คณะบุคคลและสถาบัน
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 72,406 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 113,910 62,510 75,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 268,271 147,324.6 105,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,957 18,736 30,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 2,294 0 35,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,480 43,400 25,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,810 57,400 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 111,541 119,536 130,000 0
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 603,812 413,860.6 367,400 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 5 ตัวๆละ 3,200.-บาท เป็นเงิน 
16,000.- บาท ตั้งไว้ 16,000.- บาท เนื่อง
จากไมมีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัด
ซื้อได้ในท้องถิ่นเพื่อความจําเป็นในการ ใช้
งานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0808.4/ว1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 ปรากฏในงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน

0 16,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีต ตั้งไว้ 7,000.-บาท
   - ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร จําน 1 
ชุด 

0 0 7,000 -100 % 0

จัดซื้อเลื่อยยนต์ ตั้งไว้ 22,000.-บาท
   - ขนาดเครื่อง 5.3 แรงม้า

0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1 
เครื่อง ตั้งไว้ 4,000.-บาท
   - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
   - เป็นเครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 3 แรง
ม้า
   - รัศมีตัดหญ้ากว้างไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
(จัดซื้อราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

0 0 4,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ตั้งไว้ 6,300
.-บาท
  -ขนาด 7 นิ้ว(180 มิลลิเมตร) ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 1,800 
วัตต์ ความเร็วรอบไมน้อยกวา 8,500 รอบ
ตอนาที

0 0 6,300 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

   จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
ราคา 5,800.-บาท จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 
11,600.-บาท
   คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 
kVA (600 Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที

0 0 11,600 -100 % 0

   อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ตั้งไว้ 1,400.-บาท 
   

0 1,400 0 0 % 0

 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพื้น
ฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.2 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
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ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 
12 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 
ดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
5เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม

0 30,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ราคา 73,900.-บาท
 - หน้ากว้าง 24 นิ้ว
 - ขาตั้งเครื่องพิมพ์
 - ถาดใสกระดาษตั้งแต A4 - A3 
 - สามารถพิมพ์ลายเส้นเขียนแบบในเวลา 
27 วินาทีบนกระดาษ D/A1 หรือ 79 แผน
ตอชั่วโมง
 - หน้าจอสัมผัสสีกว้าง 4.3 นิ้ว
 - สามารถใสม้วนกระดาษได้สูงสุด ที่ 24 
นิ้ว/36 นิ้ว
 - ความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์ 
2400x1200dpi
 - สามารถตัดกระดาษได้ทันทีหลังพิมพ์งาน
เสร็จ(Automatic Cuter)
 - ความแมนยําของลายเส้น +/-0.1%

0 0 73,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 47,400 124,800 0
รวมงบลงทุน 0 47,400 124,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,907,420 1,952,490.6 2,078,660 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 288,600 298,200 0 0 % 0

   - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา เชน จ้างเหมา
ชางไฟฟ้า ฯลฯ, คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน 

0 0 249,500 -100 % 0

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา เชน จ้างเหมา
ชางไฟฟ้า ฯลฯ, คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน 
ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 53,000

รวมค่าใช้สอย 288,600 298,200 249,500 53,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 176,740 126,775 167,000 -58.08 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 25,512.2 15,077.7 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 202,252.2 141,852.7 217,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 490,852.2 440,052.7 466,500 163,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 490,852.2 440,052.7 466,500 163,000
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งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งไว้ 87,500
.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
หน้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบาลอ 
หมูที่ 1 บ้านบาลอ ตําบลบาลอ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา

0 0 87,500 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 87,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 87,500 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 87,500 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 762,750 759,350 0 0 % 0
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   - เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ, คา
จ้างเหมาบริการ เชน จ้างเหมาเก็บขยะ, 
จ้างเหมาเก็บเงินคาขยะ, คาจ้างเหมา
อื่นๆ,คาธรรมเนียมตางๆ  ที่เป็นประโยชน์
ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

0 0 963,400 -100 % 0

- เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ, คา
จ้างเหมาบริการ เชน จ้างเหมาเก็บขยะ, 
จ้างเหมาเก็บเงินคาขยะ, คาจ้างเหมา
อื่นๆ,คาธรรมเนียมตางๆ ที่เป็นประโยชน์
ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

0 0 0 100 % 380,000

รวมค่าใช้สอย 762,750 759,350 963,400 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,539.55 64,534.1 160,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 84,539.55 64,534.1 160,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 847,289.55 823,884.1 1,123,400 380,000
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 847,289.55 823,884.1 1,123,400 380,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,245,561.75 3,216,427.4 3,756,060 543,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจําปี 2562
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมอาชีพ เชน คาป้าย คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากรและคาวัสดุอุปกร์ในการดําเนิน
โครงการและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นตอการ
ดําเนินโครงการ

20,945 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,945 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 20,945 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 20,945 0 0 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,945 0 0 0
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ 
คาธรรมเนียมตางๆที่อยูในความดูแลของ
เทศบาลตําบล,คาจ้างเหมาบริการ เชน คา
ติดตั้งมิเตอร์และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น คา
จ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานในกองการศึกษาฯ   

4,621.5 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 126/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   โครงการสงเสริมหรือสนับสนุนการเข้า
รวมแขงขันกีฬาประเภทตางๆ จํานวน   
40,000.-บาท
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสง
เสริมหรือสนับสนุนการเข้ารวมแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ ในการจัดการแขงขันกีฬา
และจัดสงนักกีฬาเข้ารวมในระดับตําบล 
อําเภอ จังหวัด เขตและประเทศ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันของ อปท.พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ 2561-2564 หน้าที่ 70 
ลําดับที่ 6 

24,660 0 0 0 % 0
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โครงการแขงขันกีฬาเด็ก,เยาวชนแล
ประชาชนทั่วไป ภายใต้ชื่อกิจกรรม"การ
แขงขันกีฬาเปตองบาลอคัพ ครั้งที2่ 
ประจําปีงบประมาณ 2563
   - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
จัดการแขงขันกีฬาเปตอง อาทิ คาถ้วย
รางวัล, คาจัดทําสนาม, คาตอบแทน
กรรมการและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้
แก เด็ก,ยาวชนและประชาชนทั่วป

0 27,665 0 0 % 0

โครงการแขงขันฟุตบอลยาลอคัพ เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการแขงขันฟุตบอล เชน คา
เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องให้แกเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เข้ารวม
โครงการ ตั้งไว้ 9,000.-บาท

0 10,830 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,281.5 38,495 0 0
รวมงบดําเนินงาน 29,281.5 38,495 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 29,281.5 38,495 0 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

   โครงการสงเสริมและสนับสนุนประเพณี
และวัฒนธรรมทางศาสนาภายใต้
ชื่อ"ฮิจเราะห์ศักราช 1442" ประจําปี 2562
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน โครงการสง
เสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรม
ทางศาสนาภายใต้ชื่อ"ฮิจเราะห์ศักราช 
1442" ประจําปี 2562 เชน คาป้ายไว
นิล,คาวิทยากร,คาจ้างเหมาจัดทําเวทีและ
คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

0 102,400 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 129/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

 โครงการเบิกฟ้ารามันห์  
    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารวม
กิจกรรมเบิกฟ้าเมืองรามันห์ เชน คาป้ายไว
นิล, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, คาสถานที่ , คา
อาหารและเครื่องดื่ม ,คารถขบวนแห คาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ตาม
ระเบียบมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันและ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 167 ข้อ 11 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเบิกฟ้ารามันห์ ตั้งไว้ 60,000.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารวม
กิจกรรมเบิกฟ้ารามันห์ เชน คาป้ายไว
นิล,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์,คาจัดสถานที่,คา
อาหารและเครื่องดื่ม,คารถขบวนแห คาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

58,725 0 0 0 % 0
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โครงการมหกรรมวัฒนธรรมทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่นบตําบลบาลอ ตั้งไว้ 
200,000.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการฯ อาทิ คาเชาเวที คา
เชาเครื่องเสียง คาป้ายไวนิล คาตอบแทน
กรรมการและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็น

195,360 0 0 0 % 0

โครงการรอฏอนสัมพันธ์ ตั้งไว้ 123,000
.-บาท
   -เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัด
กิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ อาทิ คา
ป้ายไวนิล คาตอบแทนวิทยากร,คาอาหาร
และเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมโครงการฯ
และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

123,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 
11,700.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมภูมิปัญาท้องถิ่น ตามความ
จําเป็นตอการดําเนินโครงการ เชน คาป้าย 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาเครื่องเสียงและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นตอการดําเนินงานตาม
โครงการ(สํานักปลัดฯ)

11,700 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรู้ของชุมชน ตั้งไว้ 99,900.-บาท เพื่อ
จายเป็นคาวิทยากร คาป้ายไวนิลและคา
อื่นๆเทาที่จําเป็นและอยูในอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล

0 99,900 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนประเพณีและ
วัฒนธรรมทางศาสนา  

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการสายสัมพันธ์เมาลิดนบี ตั้งไว้ 
20,000.-บาท
    -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจรรม 
เชน คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเข้ารวม
โครงการ,คาตอบแทนวิทยากร,คาจัดสถาน
ที่,คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
สําหรับการจัดกิจกรรม

19,300 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 408,085 202,300 320,000 0
รวมงบดําเนินงาน 408,085 202,300 320,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทําการ
ปกครองอําเภอรามัน ตั้งไว้ - เพื่อจายตาม
โครงการจัดขบวนแหงานผลไม้และงานของ
ดีอําเภอรามัน เพื่อยกระดับราคาผลไม้ เพื่อ
ชวยเหลือเกษตร เป็นไปตามแผนพัฒนาห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 168 ข้อ 14 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 20,000

-อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทําการ
ปกครองอําเภอรามัน ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้สอยตามโครงการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอําเภอรามัน 
ประจําปี 2565 เพื่อเป็นการสงเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอําเภอ
รามัน เป็นการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 168 ลําดับที่ 13 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 408,085 202,300 320,000 40,000
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 437,366.5 240,795 320,000 40,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,330,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 737,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,434,260
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,434,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 145,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตางๆ และใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่ม ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 65,000

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:51 หน้า : 136/145



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 69,945

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 204,945
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 415,945

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,850,205
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

   - เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาบริการ
รับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  

0 0 82,000 -100 % 0

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหน้งสือ สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ 
คาธรรมเนียม,คาธรรมเนียม,คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้างเหมาผู้ชวยชางสํารวจ 
และคาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ
การปฏิบัติงานและบริหารในกองชาง ตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล

30,000 0 0 0 % 0
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เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือฯลฯ,คาธรรมเนียม 
คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาจ้างผู้ชวย
สํารวจและคาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน

0 45,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,000 45,000 82,000 0
รวมงบดําเนินงาน 30,000 45,000 82,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้าง
รางระบายน้ํา ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 213 เมตร  (รวม 2 
ข้าง) ซอยนูรุลซาฮาดะห์ หมูที่ 3 ตําบลบาล
อ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  หน้าที่ 9 ข้อที่ 18  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 753,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
   - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหินคลุก 
ปริมาณงานผิวจารจากว้าง 3.00เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
น้อยกวา 240 ตร.ม. หมูที่ 6 บ้านปูลัย 
ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็น
ไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561 - 2565 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ข้อที่ 1  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

0 0 60,100 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 813,700 0
รวมงบลงทุน 0 0 813,700 0

รวมงานก่อสร้าง 30,000 45,000 895,700 0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000 45,000 895,700 2,850,205

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 9,540 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 9,540 10,000 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,540 10,000 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อปั๊มดูดโคลน ตั้งไว้ 8,000
.-บาท
   -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปั๊มดูดโคลน 
สามารถใช้ดูดโคลนในบอประปา ฯลฯ 

0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 8,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 8,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 9,540 10,000 18,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงฝายกระสอบทรายชะลอ
น้ํา ตั้งไว้ 45,200.-บาท 
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับ
ปรุงฝายกระสอบทรายชะลอน้ํา ระยะทาง 
15 เมตร หมูที่ 1 ถนนตะโละแฆ ตําบลบาล
อ อําเภอรามัน จังหวดยะลา

0 0 45,200 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 45,200 0
รวมงบลงทุน 0 0 45,200 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 45,200 0
รวมแผนงานการเกษตร 9,540 10,000 63,200 10,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 288,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

   - เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ, คา
จ้างเหมาบริการ เชน จ้างเหมาผู้ชวย
พนักงานผลิตน้ําประปา, จ้างเหมาพนักงาน
จดมาตรน้ํา ฯลฯ ,  คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน 
ปรากฎในแผนงานพาณิชณ์ งานกิจการ
ประปา ตั้งจายจากเงินรายได้ 

0 0 336,300 -100 % 0

   -เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ, คา
จ้างเหมาบริการ เชน จ้างเหมาผู้ชวย
พนักงานผลิตน้ําประปา, จ้างเหมาพนักงาน
จดมาตรน้ํา ฯลฯ ,  คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหาร
งาน ปรากฎในแผนงานพาณิชณ์ งาน
กิจการประปา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
     
     

0 288,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

-เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ, คา
จ้างเหมาบริการ เชน จ้างเหมาผู้ชวย
พนักงานผลิตน้ําประปา, จ้างเหมาพนักงาน
จดมาตรน้ํา ฯลฯ ,  คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอการปฏิบัติงานและบริหารงาน 
ปรากฎในแผนงานพาณิชณ์ งานกิจการ
ประปา ตั้งจายจากเงินรายได้

0 0 0 100 % 63,000

รวมค่าใช้สอย 288,000 288,000 336,300 63,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 301,510 498,654 403,000 -43.03 % 229,600

รวมค่าวัสดุ 301,510 498,654 403,000 229,600
รวมงบดําเนินงาน 589,510 786,654 739,300 292,600

รวมงานกิจการประปา 589,510 786,654 739,300 292,600
รวมแผนงานการพาณิชย์ 589,510 786,654 739,300 292,600

รวมทุกแผนงาน 28,601,275.31 30,248,775.87 36,422,700 36,600,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบาลอ

อําเภอรามัน   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,910,000 บาท
งบกลาง รวม 7,910,000 บาท

งบกลาง รวม 7,910,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 157,500 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลบาลอ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
   2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง 67
   3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3)
   และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จ้าง โดยคิดในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้ง
ปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทนและระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,114,700 บาท

   -เงินค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ
   -เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบายรัฐบาลกําหนด เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 118 ลงวันที่ 15 มกราคมพ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม
   และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,696,400 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในตําบลบาลอ
 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
    

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตําบลบาลอ ตั้ง
ไว้  12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์งบประมาณ
ของเทศบาลตําบลบาลอ จํานวน 2 คนๆ ละ 500 บาทต่อ
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

เงินสํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

   - เพื่อจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน และการป้องกันแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ และปัญหาด้านการ
ประกอบอาชีพต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ตามหนังสือที่ ยล 52001(01)/ว3358 ลว 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและ
การชําระเงินค่าบํารุงฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 56,000 บาท
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เงินค่าสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 130,000.- 
บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น หรือพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบาลอ ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เงินสมทบ
ของเทศบาลตําบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อถิ่น เพื่อสมทบกองทุน และหนังสือสั่งการ ระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 146,400 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 519,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อช่วยเหลือ
แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 % ของประมาณการรายรับปี
ปัจจุบัน (ไม่รวมเงินอุดหนุน) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2546 และตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1766 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,593,420 บาท

งบบุคลากร รวม 6,801,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก             
   -เงินเดือนนายก/รองนายก  
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายก/รอง
นายก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลและอบต.(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2547
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา(สํานัก
งานปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก      
   -เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายก/รอง
นายก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่า
ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลและอบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
   -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา(สํานัก
งานปลัด)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก/รองนายก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
อบต.(ฉบับที่  2)พ.ศ.2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลและอบต.(ฉบับที่  2)พ.ศ.2547 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้     

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 182,160.-บาท
   - ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 149,040.-บาท
   - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล/เลขาสภาฯ 1,159,200
.-บาท
    ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,176,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,653,260 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 240,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
   - เป็นไปตามระเบียบ ก.จ ก.ท. และ อบต. เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนลงวันที่ 22 เมษายน 2547
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
กับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้
รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง และ ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 857,520 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป อาทิเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ(เบิกตามสิทธิ์ที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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งบดําเนินงาน รวม 1,205,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 47,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลบาลอ หรือเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการ
ประเมินวิทยฐานะ หรือเป็นค่าตอบแทนกรรมการการตรวจผล
งานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินบุคคลผลงาน วิสัยทัศน์และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร หรือเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
สอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนความผิดทาง
ละเมิด หรือเป็นค่าตอบแทนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาล หรือ
ค่าตอบแทน อปพร. หรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการ
ชุดอื่นๆ ฯลฯ ตามที่กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบที่กําหนด งานบริหารทั่วไป      
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

   - เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามที่ระเบียบกําหนด 
   - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
   1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
   2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 54,800 บาท

   - เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับนายกเทศมนตรี
ตําบลบาลอ ตามที่ระเบียบกําหนด 
   - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
   1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
   2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้    
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ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบริการถางป่าริมถนน 
จ้างเหมาขุดลอกและทําความสะอาดคูระบายน้ํา จ้างเหมาเก็บขยะ 
ฯลฯ , ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแล ควบคุมและป้องกันโรค ในชุมชน , 
ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนและสถานที่
ราชการ , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ ที่จําเป็นตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ
บริหารงานในตําบล ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนป้าย คัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างหรือจัด
ทําวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมาย และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เข้า
ปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดิน
สาย Phonink พร้อมสาย 2 สายนอก/12สายใน , โทรศัพท์ภายใน 
Single ภายใน , สายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดินสายภายในและค่า
บริการติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 185,000 บาท

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทําางานต่างๆเกี่ยวกับจัดทําาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน 
การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

จํานวน 30,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

- ค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรับรอง 
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือกิจการอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ รวมถึงค่าจัดงานพิธีการต่างๆ เช่น พิธี
มอบบ้านเอื้ออาทร,พิธีต้อนรับคณะเดินทางศึกษาดูงาน,พิธีทางที่ทาง
ราชการกําหนด,พิธีการรับเสด็จ,รัฐพิธีต่างๆฯลฯ และค่าของขวัญ 
ของราววัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลาฯลฯ ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่มีความจําเป็นและเหมาะสม และในพิธีการวันสําคัญต่างๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม
ตามพระราชดําริฯ พระราชเสาวนีย์ นโยบายของรัฐ,กิจกรรมวัน
สําคัญของไทยและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือส่วนรวม 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและการเลือกสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ รวมถึง
การซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่ มท 0890.4/ว3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 
รวมถึงการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัด
ตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่า
เครื่องเขียน ค่าจัดทําป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 50,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ดังนี้
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
   (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ     

ค่าวัสดุ รวม 246,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงานตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, อุปกรณ์เครื่องเขียนเป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ตามประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ วัสดุที่ใช้ทําความสะอาด เช่น ไม้กวาด น้ํายา
ถูพื้นผงซักฟอก ชุดเครื่องครัว ถังแก๊ส เครื่องปั่นและอุปกรณ์
อื่นๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 66,100 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารสํานักงาน หรือ
อาคาร สถานที่ในที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล
ตําบล ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ ค่าไฟฟ้าการประปา
ตําบลบาลอ  ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ําบ้านละแอ  ค่าไฟฟ้าศูนย์เด็กเล็ก
ประจําตําบล และค่าไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้เทศบาลตําบลบาลอ
   เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ใน
ราชการของเทศบาลตําบล ร่วมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลขธนาณัติและค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ INTERNET , ค่าบริการพื้นที่
เว็บไซต์ , ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมรายปีและค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบลงทุน รวม 1,571,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,571,300 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็น
อาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 186.00 ตารางเมตร สํานักงานเทศบาลตําบล
บาลอ หมู่ที่ 1 ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นไปตาม
แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 
ข้อที่ 23 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 1,571,300 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-อุดหนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบลบือมัง ตั้งไว้ 
15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท
.(อบต.บือมัง)เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565) หน้า 
152 ลําดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 15,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,601,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,316,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,316,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,569,000 บาท

     เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
ตําบล  อาทิ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่พิเศษ,เงินพสร.และเงินเพิ่มอื่นๆ (เบิกตามสิทธิ์ที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง ที่ควรได้รับตามระเบียบที่
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 423,360 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ในกองคลังตําแหน่งต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 102,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป อาทิ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ (เบิกตามสิทธิ์ที่
ทางราชการกําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลบาลอ และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ของเทศบาลตําบลบาลอ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
 ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล ปรากฏ
ในงานบริหารงานคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ2562
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าใช้สอย รวม 83,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ฯลฯ, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฯลฯ,ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและบริหารงาน  ปรากฏในงานบริหาร
งานคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 63,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล เช่นของขวัญ ของรางวัลแก่บุคคล คณะ
บุคคลและสถาบันต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ดังนี้
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
   (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ 

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษบันทึก
ข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป     

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

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ และค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 428,320 บาท
งบบุคลากร รวม 403,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 403,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 367,320 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

   - เป็นไปตามระเบียบ ก.จ. ก.ท. และ อบต. เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
กับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้
รับเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง และ ประกาศ ก.จ. ก.จ.,ก.ท. และ อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างแลพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลบาลอ และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ของเทศบาลตําบลบาลอ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
 ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล เช่นของขวัญ ของรางวัลแก่บุคคล คณะ
บุคคลและสถาบันต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษบันทึก
ข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติและค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 267,160 บาท

งบบุคลากร รวม 200,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,160 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,160 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
   2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
   3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
   4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป อาทิ เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
และเงินเพิ่มอื่นๆ (เบิกตามสิทธิที่ทางราชการกําหนด) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
   2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
   3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี),ค่าตอบแทนกรรมการ
เปิดซองและตรวจรับงานจ้าง,ค่าตอบแทนประกันชีวิตสําหรับ
พนักงานเทศบาลตําบล ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ,ค่าตอบแทน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการแทนฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล เช่นของขวัญ ของรางวัลแก่บุคคล คณะ
บุคคลและสถาบันต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง เช่นซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้นตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
   2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานรักษาความ
สงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,092,160 บาท

งบบุคลากร รวม 944,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 944,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 842,160 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบล กองการศึกษา
ตําแหน่งต่างๆ พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตําบล  อาทิ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ,เงินพสร.และเงินเพิ่ม
อื่นๆ (เบิกตามสิทธิ์ที่ทางราชการกําหนด) ตั้งจ่ายการเงินรายได้
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตําบล ตําแหน่ง ผู้บริหารงานการศึกษานักบริหารงานการศึกษา ที่
ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
     

งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลบาลอ และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ของเทศบาลตําบลบาลอ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ สิ่ง
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกการอบรม
สัมมนาต่างๆ,ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ,ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานและบริหารงานในกองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

จํานวน 45,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล เช่นของขวัญของรางวัลแก่บุคคล คณะ
บุคคลและสถานบันต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

   ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานักงานครุภัณฑ์ต่างๆเครื่องถ่ายเอกสาร,โทร
สาร,เครื่องพิมพ์,เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษอุปกรณ์เครื่อง
เขียนเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษบันทึก
ข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลขธนาณัติและค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน9อุดหนุนทั่วไป   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,977,835 บาท
งบบุคลากร รวม 4,023,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,023,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,841,640 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบล  กองการ
ศึกษา ตําแหน่งต่างๆ พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
ตําบล  อาทิ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติ
งานในเขตพื้นที่พิเศษ, เงิน พสร.และเงินเพิ่มอื่นๆ (เบิกตามสิทธิ์ที่
ทางราชการกําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตาม
หนังสือ สํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.4/ว 2347
 ลงวันที่ 14 มิถุนายน2562 เรื่องแนวทางในการเลื่อนเงินเดือนข้า
ราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับ
ตําแหน่งในระบบวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,638,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปอาทิ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ (เบิกตามสิทธิ์ที่
ทางการราชการกําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 310,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป อาทิเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ(เบิกตามสิทธิ์ที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 

งบดําเนินงาน รวม 3,274,195 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลบาลอ และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ของเทศบาลตําบลบาลอ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

     

ค่าใช้สอย รวม 2,080,095 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร ปฏิทิน เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ สิ่ง
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาผู้
ดูแลเด็ก, จ้างเหมาครูอัตราจ้าง ฯลฯ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและบริหารงานในกองการศึกษาฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 280,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา ประชุมต่างๆ และใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 10,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,735,095
.-บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จํานวน 
50,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต แผนงาน 
การศึกษา หน้าที่ 93 ข้อ 61
   - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 
100,000.-บาทปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนงานการศึกษา
   - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 
บาท ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงาน
การศึกษา
   - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท ปรากฏใน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา
   - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000 
บาท ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงาน
การศึกษา
   - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
จํานวน 15,000.-บาท ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา แผนงานการศึกษา

จํานวน 1,790,095 บาท

   - เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 10,000 บาท ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
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เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ความเป็นชาติ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561- 2565ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษาหน้าที่ 93
 ข้อ 62
   - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบาลอ เป็นเงิน 85,000 บาท (ราย
หัว) จํานวน 50 คนๆละ 1,700บาท/ปี ปรากฏในงานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา
   - ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบาล
อ เป็นเงิน 929,250.-บาท จํานวน 50 คน อัตรามื้อละ 21
 บาท ต่อคน รวม 245 วัน เป็นเงิน 257,250.-บาทและโรงเรียน
อนุบาลตําบลบาลอ จํานวน 160 คน อัตรามื้อละ 21 บาท ต่อ
คน รวม 200 วัน เป็นเงิน 672,000 บาท
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นเงิน 283,000.-บาท (ระดับอนุบาล) จํานวน 100
 คน ตามรายการ ดังนี้
      - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) คนละ 1,700
 บาท/ปี เป็น 170,000.-บาท 
      - ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 30,000
.-บาท
      - ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 20,000
.- บาท
      - ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 20,000
 บาท
      - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 43,000.-บาท
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นเงิน 132,545.-บาท (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
) จํานวน 35 คน ตามรายการ ดังนี้
      - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) คนละ 1,900
 บาท/ปี เป็นเงิน  66,500.-บาท
      - ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 360 บาท/ปี เป็นเงิน 12,600
.-บาท
      - ค่าหนังสือเรียน คนละ 657 บาท/ปี เป็นเงิน 22,995.-บาท
      - ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 390 บาท/ปี เป็นเงิน 13,650
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.-บาท
      - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 480 บาท/ปี เป็น
เงิน 16,800.-บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นเงิน 94,500.-บาท (ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
) จํานวน 25 คน ตามรายการ ดังนี้
      - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) คนละ 1,900
 บาท/ปี เป็นเงิน  47,500.-บาท
      - ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 360 บาท/ปี เป็นเงิน 9,000
.-บาท
      - ค่าหนังสือเรียน คนละ 650 บาท/ปี เป็นเงิน 16,250.-บาท
      - ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 390 บาท/ปี เป็นเงิน 9,750
.-บาท
      - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 480 บาท/ปี เป็น
เงิน 12,000.-บาท
   - ค่าปัจจัยพื้นฐายสําหรับเด็กยากจน ระดับประถมศึกษา 500
 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 3,000.-บาท 

ค่าวัสดุ รวม 1,169,100 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,169,100 บาท
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   -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม แก่เด็กในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.), เด็กใน
โรงเรียนอนุบาลตําบลบาลอและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บาลอสังกัดเทศบาลตําบลบาลอ
อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน ดังนี้
  * อาหารเสริมนมแก่เด็กในโรงเรียนพัฒนาบาลอ จํานวน 190
 คน เป็นเงิน 364,100.-บาท
  * อาหารเสริมนมแก่เด็กในโรงเรียนบ้านละแอ จํานวน 90
 คน เป็นเงิน  172,500.- บาท  
  * อาหารเสริมนมแก่เด็กในโรงเรียนบ้านปูลัย จํานวน 120
 คน เป็นเงิน 230,000.-  บาท
  * อาหารเสริมนมแก่เด็กในโรงเรียนอนุบาลตําบลบาลอ
 จํานวน 160 คน เป็นเงิน  306,600.-  บาท
  * อาหารเสริมนมแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50
 คน เป็นเงิน 95,900  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

   -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ADLS
สําหรับโรงเรียนอนุบาลตําบลบาลอ สังกัดเทศบาลตําบลบาลอ ตั้ง
ไว้ 9,000.-บาท
   -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Wifi)  สําหรับ
โรงเรียนอนุบาลตําบลบาลอ สังกัดเทศบาลตําบลบาลอ ตั้ง
ไว้ 6,000.-บาทปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา แผนงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วัน 
วันละ 20 บาท/คน รวมเป็นเงิน 1,680,000.- บาท * อาหารกลางวัน
แก่เด็กในโรงเรียนพัฒนาบาลอ จํานวน 190 คน เป็นเงิน 798,000.- 
บาท * อาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนบ้านละแอ จํานวน 90 คน 
เป็นเงิน 378,000.- บาท * อาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนบ้านปู
ลัย จํานวน 120 คน เป็นเงิน 540,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

จํานวน 1,680,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,993,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,634,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,634,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,472,940 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลบาลอในกองสา
ธารสุขและสิ่งแวดล้อม ตําแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   - เป็นไปตามระเบียบ ก.จ. ก.ท. และ อบต. เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
.0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
กับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้
รับเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง และ ประกาศ ก.จ. ก.จ.,ก.ท. และ อบต. เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

งบดําเนินงาน รวม 219,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลบาลอ และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ของเทศบาลตําบลบาลอ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
     
   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล
ตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่า
เช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการ
รับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคาพิพากษา ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานค่าจัดทาวารสารเผยแพร่ สิ่ง
พิมพ์ เพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 65,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา ประชุมต่างๆ และใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
   (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
     

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ,อุปกรณ์เครื่อง
เขียนเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องวัด
ไข้ดิจิตอลแบบอินฟาเรด แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ถุง
มือยาง น้ํายาล้างมือและถังพ่นยาแบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 1,000 บาท

   -   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน ชุด
ป้องกันโรค หน้ากากครึ่งหน้า รองเท้าบู๊ท เสื้อโค้ชยาวและถุงมือฯ
ลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 27,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษบันทึก
ข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์  ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนให้กับหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้าน หมู่ 1-7 หมู่บ้านละ 
20,000 บาท สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ยล.0518/ว382 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
เป็นต้นไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ 
ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 
2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 140,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 163,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่น จ้างเหมาช่างไฟฟ้า ฯลฯ, ค่าจ้างเหมา
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและบริหารงาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

จํานวน 53,000 บาท

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

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ, สายไฟ เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาเก็บขยะ, จ้างเหมา
เก็บเงินค่าขยะ, ค่าจ้างเหมาอื่นๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและบริหารงาน ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

จํานวน 380,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทําการปกครองอําเภอรามัน ตั้งไว้ - 
เพื่อจ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่งานผลไม้และงานของดีอําเภอรา
มัน เพื่อยกระดับราคาผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตร เป็นไปตามแผน
พัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 168 ข้อ 14 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

จํานวน 20,000 บาท

-อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทําการปกครองอําเภอรามัน ตั้งไว้ 
20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยตามโครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอําเภอรามัน ประจําปี 2565 เพื่อเป็นการส่ง
เสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอําเภอรามัน เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 168 ลําดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 20,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,850,205 บาท

งบบุคลากร รวม 2,434,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,434,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,330,380 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบล  กอง
ช่าง ตําแหน่งต่างๆ พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
ตําบล อาทิ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่พิเศษ, เงิน พสร.และเงินเพิ่มอื่นๆ (เบิกตามสิทธิ์ที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําบล
ตําแหน่งหัวหน้ากองช่าง หัวหน้าฝ่ายต่างๆที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 737,880 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป กองช่าง ตําแหน่งต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป อาทิ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินช่วย
เหลือ   ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ (เบิกตาม
สิทธิ์ที่ทางราชการกําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
     

งบดําเนินงาน รวม 415,945 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลบาลอ และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ของเทศบาลตําบลบาลอ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลตําบลเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท.0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559  

     
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล
ตําบล และลูกจ้างประจําและนายกเทศมนตรีตําบลบาลอ ตามที่
ระเบียบกําหนด เป็นไปตามพระกฤษฎีกา ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ดังนี้
   1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ.2562
  2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549     
     

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา ประชุมต่างๆ และใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 15,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง เช่นซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้นตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
     
     

ค่าวัสดุ รวม 204,945 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่น
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวัสดุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซิสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 35,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับการซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้างต่างๆ ของเทศบาลตําบลบาลอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับการซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้างต่างๆ ของเทศบาลตําบลบาลอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป     
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด
ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ํามัน เบนซิน,น้ํามันดีเซล, น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 69,945 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น กระดาษบันทึก
ข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป      
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติและค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
เกษตร อาทิ ซ่อมพรวนดิน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 292,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 292,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานผลิต
น้ําประปา, จ้างเหมาพนักงานจดมาตรน้ํา ฯลฯ ,  ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและบริหารงาน ปรากฎในแผนงาน
พาณิชณ์ งานกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 63,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 229,600 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 229,600 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุปกรณ์
ประปาฯลฯ และที่ไม่เข้าในลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุรายจ่าย
อื่นๆ ตามรายการจําแนกวัสดุในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 47,620.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป 181,980.-บาท 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

157,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,114,700

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,696,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

519,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

157,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,114,700

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,696,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

519,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง งบกลาง

คาใช้จายเปนคาบํารุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาล
   - เพื่อจายเปนคา
บํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามหนังสือที่ ยล 
52001(01)/ว3358 ลว 
24 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง การสมัครเปน
สมาชิกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทยและการชําระเงินคา
บํารุงฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

56,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาใช้จายเปนคาบํารุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาล
   - เพื่อจายเปนคา
บํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามหนังสือที่ ยล 
52001(01)/ว3358 ลว 
24 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง การสมัครเปน
สมาชิกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทยและการชําระเงินคา
บํารุงฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

56,000
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งบกลาง งบกลาง

เงินคาสมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ จํานวน 
130,000.- บาท
   - เพื่อจายเปนเงิน
สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
ในเขตเทศบาลตําบล
บาลอ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
เงินสมทบของเทศบาล
ตําบล ไมน้อยกวาร้อย
ละ 40 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้อถิ่น เพื่อ
สมทบกองทุน และ

146,400
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งบกลาง งบกลาง

เงินคาสมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ จํานวน 
130,000.- บาท
   - เพื่อจายเปนเงิน
สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
ในเขตเทศบาลตําบล
บาลอ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
เงินสมทบของเทศบาล
ตําบล ไมน้อยกวาร้อย
ละ 40 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้อถิ่น เพื่อ
สมทบกองทุน และ

146,400
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หนังสือสั่งการ ระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,589,580 2,683,800 1,472,940 1,330,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

456,000 210,000 120,000 144,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,280,880 170,160 1,638,000 737,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

402,000 30,000 310,000 180,000

เงินวิทยฐานะ 84,000
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หนังสือสั่งการ ระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

10,076,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

930,000

เงินประจําตําแหนง 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,826,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

922,000

เงินวิทยฐานะ 84,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

62,000 7,000 20,000 20,000 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

9,000 3,000 5,000 5,000

คาเชาบ้าน 108,000 36,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

54,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

7,800 5,000 60,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

129,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

22,000

คาเชาบ้าน 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

54,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

72,800

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อจายเปน คาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ฯลฯ, คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ, คา
จ้างเหมาบริการ เชน 
จ้างเหมาผู้ชวยเจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้ 
ฯลฯ,คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่
เปนประโยชน์ตอการ
ปฏิบัติงานและบริหาร
งาน  ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ตั้งจายจากเงินราย
ได้

63,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อจายเปน คาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ฯลฯ, คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ, คา
จ้างเหมาบริการ เชน 
จ้างเหมาผู้ชวยเจ้า
หน้าที่จัดเก็บรายได้ 
ฯลฯ,คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่
เปนประโยชน์ตอการ
ปฏิบัติงานและบริหาร
งาน  ปรากฏใน
งานบริหารงานคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ตั้งจายจากเงินราย
ได้

63,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเปน คาของรางวัล 
หรือเงินรางวัล เชนของ
ขวัญ ของรางวัลแก
บุคคล คณะบุคคลและ
สถาบันตาง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเปน คาของรางวัล 
หรือเงินรางวัล เชนของ
ขวัญ ของรางวัลแก
บุคคล คณะบุคคลและ
สถาบันตาง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อจายคาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาบริการถางป่าริม
ถนน จ้างเหมาขุดลอก
และทําความสะอาดคู
ระบายน้ํา จ้างเหมาเก็บ
ขยะ ฯลฯ , คาจ้าง
บุคคลภายนอกดูแล 
ควบคุมและป้องกันโรค 
ในชุมชน , คาจ้างบุคคล
ภายนอกดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน
และสถานที่ราชการ , 
คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตางๆ, คาจ้าง
เหมาบริการในด้าน
ตางๆ ที่จําเปนตาม
อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล ที่เปนประโยชน์
ตอการปฏิบัติงานและ
บริหารงานในตําบล คา
จ้างโฆษณาเผยแพรทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่ง
พิมพ์ตางๆ ตลอดจน
ป้าย คัดเอาท์ประชา
สัมพันธ์ คาจ้างหรือจัด
ทําวารสาร สิ่งพิมพ์ 
หนังสือระเบียบ 

185,000
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งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- เพื่อจายคาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาบริการถางป่าริม
ถนน จ้างเหมาขุดลอก
และทําความสะอาดคู
ระบายน้ํา จ้างเหมาเก็บ
ขยะ ฯลฯ , คาจ้าง
บุคคลภายนอกดูแล 
ควบคุมและป้องกันโรค 
ในชุมชน , คาจ้างบุคคล
ภายนอกดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน
และสถานที่ราชการ , 
คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตางๆ, คาจ้าง
เหมาบริการในด้าน
ตางๆ ที่จําเปนตาม
อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล ที่เปนประโยชน์
ตอการปฏิบัติงานและ
บริหารงานในตําบล คา
จ้างโฆษณาเผยแพรทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่ง
พิมพ์ตางๆ ตลอดจน
ป้าย คัดเอาท์ประชา
สัมพันธ์ คาจ้างหรือจัด
ทําวารสาร สิ่งพิมพ์ 
หนังสือระเบียบ 

185,000
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กฎหมาย และสิ่งพิมพ์
ตางๆ เข้าปกหนังสือ
และข้อบัญญัติตางๆ คา
ใช้จายในการประชา
สัมพันธ์ตางๆที่อยูใน
อํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล คาติดตั้งตู้
โทรศัพท์สาขาพร้อม
เดินสาย Phonink 
พร้อมสาย 2 สาย
นอก/12สายใน , 
โทรศัพท์ภายใน Single 
ภายใน , สายโทรศัพท์
พร้อมอุปกรณ์เดินสาย
ภายในและคาบริการติด
ตั้งพร้อมเซ็ทระบบ ตั้ง
จายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
   - เพื่อจายเปนคาใช้
จายในการจัดทํา
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัด
ประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ 
คณะทําางานตางๆเกี่ยว
กับจัดทําาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
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กฎหมาย และสิ่งพิมพ์
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โครงการจัดทําแผน
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กรรมการ อนุกรรมการ 
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ชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุน การจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู้นําชุมชน 
สร้างเครือขายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการเพื่อนํา
ข้อมูลมาจัดทําเปนแผน
พัฒนาท้องถิ่นและ
กิจกรรม โดยจายเปนคา
ใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่ 
คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ 
คาใช้จายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่
จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
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ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

- คารับรองและพิธีการ 
ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคารับรอง 
ในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล เพื่อ
จายเปนคาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญ 
คาพิมพ์เอกสาร คาใช้
จายที่เกี่ยวกับรับรอง 
เพื่อเปนคารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล 
หรือกิจการอื่นๆ ที่เปน
ประโยชน์ของท้องถิ่น 
ทั้งนี้ให้เปนไปตาม
หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว2381 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2548 
โดยให้ตั้งงบประมาณได้
ไมเกินปีละ 1% ของ
รายได้จริงของปีงบ

10,000
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ประมาณที่ลวงมาโดยไม
รวมรายได้จากเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ 
เงินจายขาดเงินสะสม 
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
รวมถึงคาจัดงานพิธีการ
ตางๆ เชน พิธีมอบบ้าน
เอื้ออาทร,พิธีต้อนรับ
คณะเดินทางศึกษาดู
งาน,พิธีทางที่ทาง
ราชการกําหนด,พิธีการ
รับเสด็จ,รัฐพิธีตางๆฯลฯ 
และคาของขวัญ ของ
ราววัล พวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ พวงมาลาฯลฯ 
ในการจัดกิจกรรมตางๆ
ที่มีความจําเปนและ
เหมาะสม และใน
พิธีการวันสําคัญตางๆ 
ตามวาระและโอกาสที่
จําเปน

- เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรม
ตามพระราชดําริฯ พระ
ราชเสาวนีย์ นโยบาย
ของรัฐ,กิจกรรมวัน
สําคัญของไทยและ
กิจกรรมที่เปนประโยชน์
ตอชุมชนหรือสวนรวม 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันของ อปท. พ.ศ
.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได้

30,000

- เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
รวมถึงผู้ที่ได้รับคําสั่ง
จากนายกเทศมนตรีให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล 
โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน

50,000
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ฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตางๆ และใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตําบล ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจาย
นี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วา
ด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่4) พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่ม ตั้งจายจาก
เงินรายได้

- เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเลือกตั้งทั่วไป 
หรือเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและการเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล 
กรณีครบวาระ รวมถึง
การซอมสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร
ท้องถิ่น(กรณีครบวาระ 
ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงวางและกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม
และกรณีอื่นๆ) ตาม
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หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่ มท 
0890.4/ว3992 ลงวันที่ 
2 ตุลาคม 2556 และ
หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 
0890.4/468 ลงวันที่ 
17 มกราคม 2556 รวม
ถึงการให้ความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการ
มีสวนรวมทางการเมือง 
ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร และ
หรือบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง 
คาเบี้ยเลี้ยง คาใช้จาย
ในการประชุมอบรม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้ง คาใช้จายใน
การจัดตั้งศูนย์ประสาน
งานการเลือกตั้ง คา
ประชาสัมพันธ์ คาแบบ
พิมพ์ คาเครื่องเขียน คา
จัดทําป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ คา
ไปรษณีย์ คาใช้จายอื่นๆ 

50,000
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หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่ มท 
0890.4/ว3992 ลงวันที่ 
2 ตุลาคม 2556 และ
หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 
0890.4/468 ลงวันที่ 
17 มกราคม 2556 รวม
ถึงการให้ความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการ
มีสวนรวมทางการเมือง 
ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร และ
หรือบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง 
คาเบี้ยเลี้ยง คาใช้จาย
ในการประชุมอบรม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้ง คาใช้จายใน
การจัดตั้งศูนย์ประสาน
งานการเลือกตั้ง คา
ประชาสัมพันธ์ คาแบบ
พิมพ์ คาเครื่องเขียน คา
จัดทําป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ คา
ไปรษณีย์ คาใช้จายอื่นๆ 

50,000
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ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเปน คาของรางวัล 
หรือเงินรางวัล เชนของ
ขวัญ ของรางวัลแก
บุคคล คณะบุคคลและ
สถาบันตาง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจาก
เงินรายได้

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 110,000 10,000 5,000 10,000 50,000

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
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ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเปน คาของรางวัล 
หรือเงินรางวัล เชนของ
ขวัญ ของรางวัลแก
บุคคล คณะบุคคลและ
สถาบันตาง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจาก
เงินรายได้

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 185,000

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
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ที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเปน คาของรางวัล 
หรือเงินรางวัล เชนของ
ขวัญ ของรางวัลแก
บุคคล คณะบุคคลและ
สถาบันตาง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000

- เพื่อจายเปนคาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ 
สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึก
การอบรมสัมมนา
ตางๆ,คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ,คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เปน
ประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานใน
กองการศึกษาฯ ตั้งจาย

45,000
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ที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆและคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเปน คาของรางวัล 
หรือเงินรางวัล เชนของ
ขวัญ ของรางวัลแก
บุคคล คณะบุคคลและ
สถาบันตาง ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000

- เพื่อจายเปนคาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ 
สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึก
การอบรมสัมมนา
ตางๆ,คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ,คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เปน
ประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานใน
กองการศึกษาฯ ตั้งจาย

45,000
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จากเงินรายได้

-เพื่อจายเปนคาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ 
สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ คา
ธรรมเนียมคาจ้าง
เหมาบริการ เชน คาจ้าง
เหมาผู้ดูแลเด็ก, จ้าง
เหมาครูอัตราจ้าง ฯลฯ 
คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เปน
ประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานใน
กองการศึกษาฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้

280,000

- เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทาง
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จากเงินรายได้

-เพื่อจายเปนคาจัดทํา
วารสาร ปฏิทิน เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ 
สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ คา
ธรรมเนียมคาจ้าง
เหมาบริการ เชน คาจ้าง
เหมาผู้ดูแลเด็ก, จ้าง
เหมาครูอัตราจ้าง ฯลฯ 
คาจ้างเหมาอื่นๆ ที่เปน
ประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงานใน
กองการศึกษาฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้

280,000

- เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทาง
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ดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตางๆ และใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตําบล ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจาย
นี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่4) พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่ม ตั้งจายจาก
เงินรายได้

10,000

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน

10,000
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ดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตางๆ และใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตําบล ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจาย
นี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่4) พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่ม ตั้งจายจาก
เงินรายได้

10,000

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน

10,000
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ตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปน คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล 
เชนของขวัญของรางวัล
แกบุคคล คณะบุคคล
และสถานบันตางๆ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้ง
จายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ตั้งไว้ 1,735,095
.-บาท
 - คาใช้จายในการสง
เสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา 
จํานวน 50,000.-บาท 
เปนไปตามแผนพัฒนา
ห้าปี พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต แผนงาน 
การศึกษา หน้าที่ 93 
ข้อ 61
   - คาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน จํานวน 
100,000.-บาทปรากฏ
ในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
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ตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปน คาของ
รางวัลหรือเงินรางวัล 
เชนของขวัญของรางวัล
แกบุคคล คณะบุคคล
และสถานบันตางๆ ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด ตั้ง
จายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา ตั้งไว้ 1,735,095
.-บาท
 - คาใช้จายในการสง
เสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษา 
จํานวน 50,000.-บาท 
เปนไปตามแผนพัฒนา
ห้าปี พ.ศ.2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต แผนงาน 
การศึกษา หน้าที่ 93 
ข้อ 61
   - คาใช้จายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน จํานวน 
100,000.-บาทปรากฏ
ในงานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
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แผนงานการศึกษา
   - คาใช้จายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน 20,000 
บาท ปรากฏในงาน
ระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงาน
การศึกษา
   - คาใช้จายอินเตอร์
เน็ตโรงเรียน จํานวน 
16,800 บาท ปรากฏใน
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา แผน
งานการศึกษา
   - คาใช้จายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
โรงเรียน จํานวน 
50,000 บาท ปรากฏใน
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา แผน
งานการศึกษา
   - คาใช้จายในการ
รณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
จํานวน 15,000.-บาท 
ปรากฏในงานระดับ
กอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา แผนงานการ
ศึกษา

1,790,095

- เพื่อจายเปนคาถาย
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แผนงานการศึกษา
   - คาใช้จายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน 20,000 
บาท ปรากฏในงาน
ระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา แผนงาน
การศึกษา
   - คาใช้จายอินเตอร์
เน็ตโรงเรียน จํานวน 
16,800 บาท ปรากฏใน
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา แผน
งานการศึกษา
   - คาใช้จายในการ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
โรงเรียน จํานวน 
50,000 บาท ปรากฏใน
งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา แผน
งานการศึกษา
   - คาใช้จายในการ
รณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
จํานวน 15,000.-บาท 
ปรากฏในงานระดับ
กอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา แผนงานการ
ศึกษา

1,790,095

- เพื่อจายเปนคาถาย
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เอกสาร คาเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน(นอกจากคา
เชาบ้าน) คาโฆษณา
และเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คา
บริการ
รับใช้ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคาพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ คาจ้าง
เหมาแรงงานคาจัดทา
วารสารเผยแพร สิ่ง
พิมพ์ เพื่อการเผยแพร 
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้

65,000

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่
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เอกสาร คาเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สิน(นอกจากคา
เชาบ้าน) คาโฆษณา
และเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คา
บริการ
รับใช้ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคาพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ คาจ้าง
เหมาแรงงานคาจัดทา
วารสารเผยแพร สิ่ง
พิมพ์ เพื่อการเผยแพร 
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้

65,000

-เพื่อจายเปนคาใช้จาย
ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่
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ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตางๆ และใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตําบล ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจาย
นี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่4) พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่ม ตั้งจายจาก
เงินรายได้

10,000 15,000

- เพื่อจายเปน คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม
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ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียน
ฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมตางๆ และใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล
ตําบล ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจาย
นี้ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่4) พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่ม ตั้งจายจาก
เงินรายได้

25,000

- เพื่อจายเปน คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม
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สัมมนาตางๆ, คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาเก็บขยะ, จ้างเหมา
เก็บเงินคาขยะ, คาจ้าง
เหมาอื่นๆ,คาธรรมเนียม
ตางๆ ที่เปนประโยชน์
ตอการปฏิบัติงานและ
บริหารงาน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

380,000

- เพื่อจายเปนคาจ้าง
เหมา เชน จ้างเหมาชาง
ไฟฟ้า ฯลฯ, คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เปน
ประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงาน ตั้ง
จายจากเงินรายได้

53,000

-เพื่อจายเปน คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตางๆ, คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาผู้ชวยพนักงานผลิต
น้ําประปา, จ้างเหมา
พนักงานจดมาตรน้ํา 
ฯลฯ ,  คาจ้างเหมาอื่นๆ 
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สัมมนาตางๆ, คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาเก็บขยะ, จ้างเหมา
เก็บเงินคาขยะ, คาจ้าง
เหมาอื่นๆ,คาธรรมเนียม
ตางๆ ที่เปนประโยชน์
ตอการปฏิบัติงานและ
บริหารงาน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

380,000

- เพื่อจายเปนคาจ้าง
เหมา เชน จ้างเหมาชาง
ไฟฟ้า ฯลฯ, คาจ้าง
เหมาอื่นๆ ที่เปน
ประโยชน์ตอการปฏิบัติ
งานและบริหารงาน ตั้ง
จายจากเงินรายได้

53,000

-เพื่อจายเปน คา
ธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตางๆ, คาจ้าง
เหมาบริการ เชน จ้าง
เหมาผู้ชวยพนักงานผลิต
น้ําประปา, จ้างเหมา
พนักงานจดมาตรน้ํา 
ฯลฯ ,  คาจ้างเหมาอื่นๆ 

63,000 63,000
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ที่เปนประโยชน์ตอการ
ปฏิบัติงานและบริหาร
งาน ปรากฎในแผนงาน
พาณิชณ์ งานกิจการ
ประปา ตั้งจายจากเงิน
รายได้

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 160,000 30,000 5,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 1,169,100

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 20,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 20,000 40,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 151,100 40,000 27,000 69,945

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000 70,000

วัสดุกอสร้าง 35,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000 5,000 5,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 15,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
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ที่เปนประโยชน์ตอการ
ปฏิบัติงานและบริหาร
งาน ปรากฎในแผนงาน
พาณิชณ์ งานกิจการ
ประปา ตั้งจายจากเงิน
รายได้

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 215,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,179,100

วัสดุยานพาหนะและขนสง 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 288,045

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 140,000

วัสดุกอสร้าง 35,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุอื่น 229,600 229,600

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 21,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

35,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ตอเติมโรงจอดรถเปน
อาคารเอนกประสงค์
   -เพื่อจายเปนคาใช้
จายในการปรับปรุงและ
ตอเติมโรงจอดรถเปน
อาคารเอนกประสงค์ 
ขนาดพื้น กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 28.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
186.00 ตารางเมตร 
สํานักงานเทศบาลตําบล
บาลอ หมูที่ 1 ตําบล
บาลอ อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา เปนไป
ตามแผนพัฒนาห้าปี พ
.ศ.2561-2565 ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 
11 ข้อที่ 23 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

1,571,300

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ตอเติมโรงจอดรถเปน
อาคารเอนกประสงค์
   -เพื่อจายเปนคาใช้
จายในการปรับปรุงและ
ตอเติมโรงจอดรถเปน
อาคารเอนกประสงค์ 
ขนาดพื้น กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 28.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
186.00 ตารางเมตร 
สํานักงานเทศบาลตําบล
บาลอ หมูที่ 1 ตําบล
บาลอ อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา เปนไป
ตามแผนพัฒนาห้าปี พ
.ศ.2561-2565 ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 
11 ข้อที่ 23 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

1,571,300

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-อุดหนุนงบประมาณให้
องค์การบริหารสวน
ตําบลบือมัง ตั้งไว้ 
15,000.-บาท เพื่อจาย
เปนคาใช้จายใน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท
.(อบต.บือมัง)เปนไป
ตามแผนพัฒนาห้าปี พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
152 ลําดับที่ 15 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-อุดหนุนงบประมาณให้
องค์การบริหารสวน
ตําบลบือมัง ตั้งไว้ 
15,000.-บาท เพื่อจาย
เปนคาใช้จายใน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท
.(อบต.บือมัง)เปนไป
ตามแผนพัฒนาห้าปี พ
.ศ.2561-2565) หน้า 
152 ลําดับที่ 15 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเปนเงินอุด
หนุนอาหารกลางวันแก
เด็กในสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 
200 วัน วันละ 20 
บาท/คน รวมเปนเงิน 
1,680,000.- บาท * 
อาหารกลางวันแกเด็ก
ในโรงเรียนพัฒนาบาลอ 
จํานวน 190 คน เปน
เงิน 798,000.- บาท * 
อาหารกลางวันแกเด็ก
ในโรงเรียนบ้านละแอ 
จํานวน 90 คน เปนเงิน 
378,000.- บาท * 
อาหารกลางวันแกเด็ก
ในโรงเรียนบ้านปูลัย 
จํานวน 120 คน เปน
เงิน 540,000.- บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

1,680,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-เพื่อจายเปนเงินอุด
หนุนอาหารกลางวันแก
เด็กในสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 
200 วัน วันละ 20 
บาท/คน รวมเปนเงิน 
1,680,000.- บาท * 
อาหารกลางวันแกเด็ก
ในโรงเรียนพัฒนาบาลอ 
จํานวน 190 คน เปน
เงิน 798,000.- บาท * 
อาหารกลางวันแกเด็ก
ในโรงเรียนบ้านละแอ 
จํานวน 90 คน เปนเงิน 
378,000.- บาท * 
อาหารกลางวันแกเด็ก
ในโรงเรียนบ้านปูลัย 
จํานวน 120 คน เปน
เงิน 540,000.- บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

1,680,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนให้กับหมูบ้าน
ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
   - เพื่อจายเปนเงินอุด
หนุนให้กับหมูบ้าน หมู 
1-7 หมูบ้านละ 20,000
 บาท สําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
ยล.0518/ว382 ลงวันที่ 
29 มิถุนายน 2561 เปน
ต้นไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ 
ว3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาห้าปี พ
.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

140,000

วันที่พิมพ์ : 22/4/2565  13:52:19 หน้า : 57/62



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนให้กับหมูบ้าน
ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
   - เพื่อจายเปนเงินอุด
หนุนให้กับหมูบ้าน หมู 
1-7 หมูบ้านละ 20,000
 บาท สําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
ยล.0518/ว382 ลงวันที่ 
29 มิถุนายน 2561 เปน
ต้นไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ 
ว3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาห้าปี พ
.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนงบประมาณให้
กับที่ทําการปกครอง
อําเภอรามัน ตั้งไว้ - 
เพื่อจายตามโครงการ
จัดขบวนแหงานผลไม้
และงานของดีอําเภอรา
มัน เพื่อยกระดับราคา
ผลไม้ เพื่อชวยเหลือ
เกษตร เปนไปตามแผน
พัฒนาห้าปี พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 
168 ข้อ 14 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนงบประมาณให้
กับที่ทําการปกครอง
อําเภอรามัน ตั้งไว้ - 
เพื่อจายตามโครงการ
จัดขบวนแหงานผลไม้
และงานของดีอําเภอรา
มัน เพื่อยกระดับราคา
ผลไม้ เพื่อชวยเหลือ
เกษตร เปนไปตามแผน
พัฒนาห้าปี พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 
168 ข้อ 14 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-อุดหนุนงบประมาณให้
กับที่ทําการปกครอง
อําเภอรามัน ตั้งไว้ 
20,000.-บาท เพื่อจาย
เปนคาใช้สอยตาม
โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อําเภอรามัน ประจําปี 
2565 เพื่อเปนการสง
เสริมและอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมประเพณีของ
อําเภอรามัน เปนการสง
เสริมการทองเที่ยวใน
พื้นที่ เปนไปตามแผน
พัฒนาห้าปี(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 168 
ลําดับที่ 13 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000

รวม 7,910,000 12,623,100 267,160 10,069,995 1,993,940 543,000 40,000 2,850,205
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

-อุดหนุนงบประมาณให้
กับที่ทําการปกครอง
อําเภอรามัน ตั้งไว้ 
20,000.-บาท เพื่อจาย
เปนคาใช้สอยตาม
โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อําเภอรามัน ประจําปี 
2565 เพื่อเปนการสง
เสริมและอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมประเพณีของ
อําเภอรามัน เปนการสง
เสริมการทองเที่ยวใน
พื้นที่ เปนไปตามแผน
พัฒนาห้าปี(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 168 
ลําดับที่ 13 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000

รวม 10,000 292,600 36,600,000
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