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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,574,213.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 32,802,250.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,394,362.68 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 147,000.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 422,848.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 75,422,772.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,804,319.01 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 556,986.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 3,304,636.13 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 25,450.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 27,425,381.78 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 42,305,999.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,355,343.66 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 63,017,920.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 14,433,698.33 บาท

งบบุคลากร จํานวน 25,222,590.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 14,640,303.46 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,071,469.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,649,860.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 515,619.46 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,806,906.38 1,813,700.00 1,874,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,323,443.35 534,000.00 1,254,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,807,044.80 3,800,000.00 4,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 134,145.00 148,000.00 170,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,400.00 2,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,073,939.53 6,297,700.00 7,400,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 31,702,089.37 32,225,000.00 32,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 31,702,089.37 32,225,000.00 32,000,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 41,857,802.00 46,477,300.00 45,600,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 41,857,802.00 46,477,300.00 45,600,000.00

รวม 80,633,830.90 85,000,000.00 85,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,730,159.26 15,603,367.00 16,006,200.00

งบบุคลากร 28,462,893.00 32,493,793.00 34,087,721.00

งบดําเนินงาน 21,920,529.53 21,429,140.00 20,183,379.00

งบลงทุน 8,885,080.00 9,209,700.00 8,502,700.00

งบเงินอุดหนุน 5,763,000.00 6,264,000.00 6,220,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 79,761,661.79 85,000,000.00 85,000,000.00

รวม 79,761,661.79 85,000,000.00 85,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 17,356,651

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,265,550

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 26,085,859

แผนงานสาธารณสุข 2,417,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,276,248

แผนงานเคหะและชุมชน 4,497,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 718,392

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,295,860

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,538,880

แผนงานการเกษตร 24,000

แผนงานการพาณิชย์ 518,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 16,006,200

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 85,000,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 13,451,151 0 0 13,451,151

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,602,831 0 0 10,602,831

งบดําเนินงาน 2,426,600 80,000 976,000 3,482,600

    ค่าตอบแทน 266,600 0 208,000 474,600

    ค่าใช้สอย 1,086,000 80,000 595,000 1,761,000

    ค่าวัสดุ 425,000 0 173,000 598,000

    ค่าสาธารณูปโภค 649,000 0 0 649,000

งบลงทุน 328,900 0 94,000 422,900

    ค่าครุภัณฑ์ 328,900 0 94,000 422,900

                                             รวม 16,206,651 80,000 1,070,000 17,356,651

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 2,925,550 0 2,925,550

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,925,550 0 2,925,550

งบดําเนินงาน 55,000 215,000 270,000

    ค่าตอบแทน 5,000 10,000 15,000

    ค่าใช้สอย 50,000 60,000 110,000

    ค่าวัสดุ 0 145,000 145,000

งบลงทุน 0 70,000 70,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 70,000 70,000

                                             รวม 2,980,550 285,000 3,265,550

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 10,433,380 0 0 10,433,380

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,433,380 0 0 10,433,380

งบดําเนินงาน 1,123,200 7,836,279 50,000 9,009,479

    ค่าตอบแทน 66,200 0 0 66,200

    ค่าใช้สอย 793,000 4,115,010 50,000 4,958,010

    ค่าวัสดุ 93,000 3,721,269 0 3,814,269

    ค่าสาธารณูปโภค 171,000 0 0 171,000

งบลงทุน 84,000 779,000 0 863,000

    ค่าครุภัณฑ์ 84,000 29,000 0 113,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 750,000 0 750,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,780,000 0 5,780,000

    เงินอุดหนุน 0 5,780,000 0 5,780,000

                                             รวม 11,640,580 14,395,279 50,000 26,085,859

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,521,460 0 1,521,460

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,521,460 0 1,521,460

งบดําเนินงาน 286,800 210,000 496,800

    ค่าตอบแทน 169,800 0 169,800

    ค่าใช้สอย 70,000 150,000 220,000

    ค่าวัสดุ 47,000 60,000 107,000

งบลงทุน 59,000 0 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 59,000

งบเงินอุดหนุน 136,000 204,000 340,000

    เงินอุดหนุน 136,000 204,000 340,000

                                             รวม 2,003,260 414,000 2,417,260



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 955,248 0 955,248

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 955,248 0 955,248

งบดําเนินงาน 44,000 277,000 321,000

    ค่าตอบแทน 44,000 0 44,000

    ค่าใช้สอย 0 277,000 277,000

                                             รวม 999,248 277,000 1,276,248

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 1,328,900 154,200 0 0 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,328,900 154,200 0 0 0

งบดําเนินงาน 130,000 50,000 451,000 1,206,000 1,048,000

    ค่าใช้สอย 130,000 0 420,000 826,000 1,048,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 0 380,000 0

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 31,000 0 0

งบลงทุน 10,000 0 0 19,000 0

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 0 19,000 0

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 0 0 0

    เงินอุดหนุน 0 100,000 0 0 0

                                             รวม 1,468,900 304,200 451,000 1,225,000 1,048,000



งานงบ รวม

งบบุคลากร 1,483,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,483,100

งบดําเนินงาน 2,885,000

    ค่าใช้สอย 2,424,000

    ค่าวัสดุ 430,000

    ค่าสาธารณูปโภค 31,000

งบลงทุน 29,000

    ค่าครุภัณฑ์ 29,000

งบเงินอุดหนุน 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000

                                             รวม 4,497,100



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 317,592 0 317,592

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 317,592 0 317,592

งบดําเนินงาน 115,000 245,000 360,000

    ค่าใช้สอย 55,000 245,000 300,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

งบลงทุน 40,800 0 40,800

    ค่าครุภัณฑ์ 40,800 0 40,800

                                             รวม 473,392 245,000 718,392

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบบุคลากร 684,360 0 0 684,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 684,360 0 0 684,360

งบดําเนินงาน 0 155,000 1,456,500 1,611,500

    ค่าใช้สอย 0 155,000 1,456,500 1,611,500

                                             รวม 684,360 155,000 1,456,500 2,295,860

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 2,315,880 0 2,315,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,315,880 0 2,315,880

งบดําเนินงาน 1,209,000 0 1,209,000

    ค่าตอบแทน 76,000 0 76,000

    ค่าใช้สอย 783,000 0 783,000

    ค่าวัสดุ 350,000 0 350,000

งบลงทุน 0 7,014,000 7,014,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 7,014,000 7,014,000

                                             รวม 3,524,880 7,014,000 10,538,880



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 4,000 4,000

    ค่าครุภัณฑ์ 4,000 4,000

                                             รวม 24,000 24,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 502,000 16,000 518,000

    ค่าใช้สอย 252,000 0 252,000

    ค่าสาธารณูปโภค 250,000 16,000 266,000

                                             รวม 502,000 16,000 518,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,006,200 16,006,200

    งบกลาง 16,006,200 16,006,200

                                             รวม 16,006,200 16,006,200





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

อําเภอ อากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 1,193,825.25 1,303,630.22 1,351,718.22 1,250,000.00 6.40 % 1,330,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 9,401.48 8,967.16 9,548.04 8,700.00 3.45 % 9,000.00

     ภาษีป้าย 483,271.00 414,499.00 425,176.00 480,000.00 -19.79 % 385,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 72,957.00 79,810.00 75,268.00 75,000.00 100.00 % 150,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,759,454.73 1,806,906.38 1,861,710.26 1,813,700.00 1,874,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 102,147.00 111,675.00 104,823.00 125,000.00 44.00 % 180,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 20,577.00 22,458.00 21,060.00 5,000.00 260.00 % 18,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 5,790.90 7,158.60 6,508.70 6,000.00 100.00 % 12,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 2,825.50 2,534.00 31,483.00 3,000.00 133.33 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 182,290.00 287,765.00 301,665.00 230,000.00 52.17 % 350,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 11,800.00 4,250.00 7,700.00 14,000.00 -46.43 % 7,500.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 1,200.00 2,200.00 3,400.00 1,500.00 133.33 % 3,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 4,200.00 4,660.00 4,440.00 4,500.00 22.22 % 5,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,750.00 2,430.00 2,860.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 5,577.00 12,950.00 3,825.00 12,000.00 25.00 % 15,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,200.00 25,200.00 0.00 10,000.00 170.00 % 27,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าปรับการผิดสัญญา 514,756.00 728,647.75 39,353.00 10,000.00 4,900.00 % 500,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 19,750.00 21,350.00 34,100.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

4,050.00 11,000.00 11,500.00 8,000.00 50.00 % 12,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 16,550.00 16,800.00 22,550.00 17,000.00 5.88 % 18,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 840.00 640.00 1,260.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 3,415.00 3,125.00 4,520.00 3,000.00 16.67 % 3,500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 49,710.00 58,500.00 55,600.00 56,000.00 16.07 % 65,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 959,558.40 1,323,443.35 659,747.70 534,000.00 1,254,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 3,352,455.00 3,406,215.00 3,552,045.00 3,400,000.00 7.35 % 3,650,000.00

     ดอกเบีย 444,825.43 400,829.80 366,777.43 400,000.00 12.50 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,857,280.43 3,807,044.80 3,918,822.43 3,800,000.00 4,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 123,300.00 87,000.00 0.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

     ค่าเขียนแบบแปลน 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 22,991.00 24,866.00 24,368.00 23,000.00 8.70 % 25,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 16,364.83 22,279.00 6,043.00 5,000.00 400.00 % 25,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 173,655.83 134,145.00 30,411.00 148,000.00 170,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 2,400.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,400.00 0.00 2,000.00 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 465,296.13 303,680.36 443,606.31 500,000.00 -20.00 % 400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 20,028,709.18 20,509,748.39 21,010,486.65 21,000,000.00 -1.31 % 20,725,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,469,767.99 3,329,115.62 3,552,301.60 3,500,000.00 -2.86 % 3,400,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 148,750.78 161,737.72 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสุรา 1,873,012.14 1,884,676.76 0.00 1,900,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 4,028,864.57 4,541,849.24 7,261,405.60 4,100,000.00 56.10 % 6,400,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 55,751.11 65,962.07 55,084.54 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 63,848.47 58,866.15 56,657.61 65,000.00 0.00 % 65,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 1,030,479.00 859,440.00 1,112,724.00 1,100,000.00 -13.64 % 950,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,015,728.59 31,702,089.37 33,654,004.03 32,225,000.00 32,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 26,969,919.00 41,857,802.00 42,672,452.00 46,477,300.00 -1.89 % 45,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 26,969,919.00 41,857,802.00 42,672,452.00 46,477,300.00 45,600,000.00

รวมทุกหมวด 64,735,596.98 80,633,830.90 82,797,147.42 85,000,000.00 85,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 85,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,874,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,330,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 9,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 385,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,254,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 18,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 7,500 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 27,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 18,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 65,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,100,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 3,650,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 170,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 20,725,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,400,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,400,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 65,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 950,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 45,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 45,600,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 725,760 0 % 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 207,360 207,360 207,360 207,360 0 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,486,590 1,434,240 1,434,240 1,435,000 8.38 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,779,710 2,727,360 2,727,360 2,728,120 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,763,827 6,325,330 6,846,240 7,020,863 17.17 % 8,226,051

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 74,903 54,000 54,000 0 % 54,000

เงินประจําตําแหน่ง 552,900 586,800 592,800 610,800 0 % 610,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 404,110 183,480 139,753 139,800 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,363,015 1,379,640 1,476,429 1,481,660 5.73 % 1,566,540

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 190,625 163,620 141,487 143,620 1.27 % 145,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,274,477 8,713,773 9,250,709 9,450,743 10,602,831

รวมงบบุคลากร 11,054,187 11,441,133 11,978,069 12,178,863 13,451,151

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,904,370 2,031,280 23,284 55,000 27.27 % 70,000

ค่าเบียประชุม 10,556 8,932 12,180 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,800 0 0 35,000 -71.43 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 111,600 111,600 105,600 111,600 0 % 111,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 46,040 61,680 40,150 45,000 44.44 % 65,000

รวมค่าตอบแทน 2,074,366 2,213,492 181,214 261,600 266,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 246,547.5 226,521 295,311 388,900 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 181,000

ค่าจ้างเหมาบริการทําป้าย 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบอกรับวารสาร 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 0 100 % 2,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 49,793 5,100 13,460 33,000 51.52 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก 
ราชอาณาจักร  

308,518 0 0 0 0 % 0

  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่าย
ทะเบียนประจําชุมชน 20,000 0 0 0 0 % 0

 ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา และพวงหรีด 1,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 17,600 0 0 0 0 % 0

 โครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา 
บุคลากรของเทศบาล 179,790 0 0 0 0 % 0

 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้
เบืองต้นคอมพิวเตอร์ 19,650 0 0 0 0 % 0

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 ในการปฏิบัติงาน 21,380 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 168,828 261,666 290,000 -13.79 % 250,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 พวงมาลา  และพวงหรีด 0 1,700 1,500 2,000 0 % 2,000

โครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเครือข่าย "อปท.โปร่งใส หัวใจ
คุณธรรม " 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี  ราชพิธี 0 79,648 165,042 170,000 -70.59 % 50,000

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ 0 68,938 32,828 50,000 -70 % 15,000

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เพือ
การท่องเทียว 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 0 17,727 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลเคลือนที 0 25,736 0 0 0 % 0

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดการบริการ
สาธารณะ

0 2,296.5 1,700 7,000 -28.57 % 5,000

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 0 14,600 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่าย
ทะเบียนประจําชุมชน 0 18,740 9,210 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนเพือป้องกันการ
ทุจริต

0 18,072 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการพัฒนาผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
บุคลากรของเทศบาล 0 69,780 212,960 230,000 -39.13 % 140,000

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้
คอมพิวเตอร์ 0 18,550 0 0 0 % 0

โครงการเลือกตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเทศบาล 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข

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

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 0 0 0 10,000 -90 % 1,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 148,381.24 221,950.83 208,298.72 280,000 -67.86 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 1,012,659.74 958,187.33 1,231,975.72 1,545,900 1,086,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 219,099 207,345 165,652 190,000 -18.42 % 155,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,595 30,200 32,350 40,000 -75 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,600 20,600 0 30,000 73.33 % 52,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 181,100 115,160 111,680 155,000 -19.35 % 125,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 128,300 223,680 184,650 190,000 -57.89 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 565,694 596,985 494,332 608,000 425,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 416,212.89 377,864.52 453,852.17 464,000 -10.78 % 414,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 87,601.35 87,587.27 100,003.02 120,000 -8.33 % 110,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 106,987.32 84,306.58 81,310.9 120,000 -16.67 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,865 12,385 13,209 20,000 -25 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 10,280 6,000 3,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 631,946.56 568,143.37 651,375.09 734,000 649,000

รวมงบดําเนินงาน 4,284,666.3 4,336,807.7 2,558,896.81 3,149,500 2,426,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 2,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหาร 0 0 21,000 42,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 0 0 8,990 36,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 ลินชัก 0 3,800 0 0 100 % 4,000

ค่าจัดซือเต้นท์ 0 90,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 5,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าจัดซือวิทยุสือสาร 0 0 0 0 100 % 45,000

ค่าจััดซือตู้เหล็ก 0 0 13,500 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 0 0 38,000 38,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 โครงการติดตังระบบเสียงไร้สาย   481,300 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเคลือบบัตร 0 2,800 0 0 0 % 0

โครงการติดตังลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย 0 298,380 0 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับ
ปรุงเสียงตามสาย 0 0 180,000 200,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 0 0 0 0 100 % 95,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องวีดีโอ 0 28,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเสียงพร้อมลําโพง 0 0 44,000 45,000 -100 % 0

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  0 33,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือถังต้มนําไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 17,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ 0 58,000 22,000 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 44,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0 3,300 2,600 3,300 100 % 6,600

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 7,700

ค่าจัดซือสํารองไฟฟ้า 0 0 17,400 17,400 -33.33 % 11,600

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร 

0 89,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ใน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0 330,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 498,300 1,043,780 347,490 418,700 328,900

รวมงบลงทุน 498,300 1,043,780 347,490 418,700 328,900

รวมงานบริหารทัวไป 15,837,153.3 16,821,720.7 14,884,455.81 15,747,063 16,206,651
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 23,270 39,219 29,135 40,000 50 % 60,000

โครงการศึกษาวิจัยผลการดําเนินงาน
ของเทศบาล 0 4,350.5 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจและจัดทําข้อมูลพืนฐาน
เทศบาล 35,625 6,075 0 0 100 % 10,000

โครงการสํารวจและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 58,895 49,644.5 29,135 40,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 58,895 49,644.5 29,135 40,000 80,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 58,895 49,644.5 29,135 40,000 80,000

งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 9,800 15,000 56,300 62,000 -3.23 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 42,840 42,300 48,000 -16.67 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 45,000 72,000 72,000 72,000 50 % 108,000

รวมค่าตอบแทน 84,800 129,840 170,600 182,000 208,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 294,838.29 325,249.29 317,802.29 321,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 84,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 320,000

ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 13,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 79,659 102,025 110,639 137,000 -56.2 % 60,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 70,000 70,000 0 % 70,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพในจัดเก็บราย
ได้ของเทศบาล 0 6,577 3,500 4,000 150 % 10,000

โครงการให้ความรู้เกียวกับระเบียบพัสดุ 0 0 20,000 20,000 50 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,300 3,500 4,490 12,000 -33.33 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 376,797.29 437,351.29 526,431.29 564,000 595,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 116,918 104,530 103,896.9 105,000 -1.9 % 103,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,900 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 3,530 2,080 2,240 5,000 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,200 82,060 59,932 65,000 0 % 65,000

รวมค่าวัสดุ 191,548 188,670 166,068.9 177,000 173,000

รวมงบดําเนินงาน 653,145.29 755,861.29 863,100.19 923,000 976,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 0 8,400 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหาร 0 4,200 3,500 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 58,000 0 0 0 100 % 60,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 6,600

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 6,600 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 17,400

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,600 12,600 33,500 33,500 94,000

รวมงบลงทุน 64,600 12,600 33,500 33,500 94,000

รวมงานบริหารงานคลัง 717,745.29 768,461.29 896,600.19 956,500 1,070,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 16,613,793.59 17,639,826.49 15,810,191 16,743,563 17,356,651

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 604,040 621,840 658,920 660,000 8.18 % 714,000

เงินประจําตําแหน่ง 13,500 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,880,040 1,844,905 1,913,607 1,914,000 3.98 % 1,990,210

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 242,825 211,740 193,521 200,000 1.67 % 203,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,740,405 2,696,485 2,784,048 2,792,000 2,925,550

รวมงบบุคลากร 2,740,405 2,696,485 2,784,048 2,792,000 2,925,550

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

   โครงการให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19,820 0 0 0 0 % 0

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 10,080 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 0 15,160 4,800 5,000 500 % 30,000

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมันคงภายใน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการให้ความรู้เกียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 29,900 29,600 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 29,900 45,060 34,400 45,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 29,900 45,060 34,400 45,000 55,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด cctv พร้อมติด
ตัง 149,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

   โครงการพัฒนาเครืองมือ  เครืองใช้  
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมันคงภายใน 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 199,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 199,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,969,305 2,741,545 2,818,448 2,837,000 2,980,550
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 0 9,990 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน 0 14,415 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 64,115 55,990 76,845 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 64,115 80,395 76,845 110,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000 18,600 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 65,500 8,000 34,700 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 68,640 64,560 77,750 111,000 -27.93 % 80,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 69,900 57,100 60,000 -83.33 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 70,000 80,000 80,000 -81.25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 198,140 231,060 249,550 331,000 145,000

รวมงบดําเนินงาน 262,255 311,455 326,395 441,000 215,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครืองยนต์ติดท้าย 0 98,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เรือท้องแบน 0 198,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยโซ่ยนต์สําหรับการเกษตร ขนาด 5 
แรง 0 9,500 0 0 0 % 0

เลือยโซ่ยนต์สําหรับการเกษตร ขนาด 7 
แรง 0 25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด cctv 0 0 0 0 100 % 66,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือกระบองไฟ 0 0 0 0 100 % 4,000

ค่าจัดซือชุดผจญเพลิง 0 0 97,500 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 331,700 97,500 100,000 70,000

รวมงบลงทุน 0 331,700 97,500 100,000 70,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 262,255 643,155 423,895 541,000 285,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,231,560 3,384,700 3,242,343 3,378,000 3,265,550

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,358,360 6,481,133 7,097,355 7,138,670 7.67 % 7,686,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 75,690 76,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 134,400 134,400 9.23 % 146,800

เงินวิทยฐานะ 42,000 59,500 168,383 268,600 102.83 % 544,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,333,870 1,604,153 1,688,928 1,693,720 16.77 % 1,977,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 117,670 138,500 129,907 141,380 -44.87 % 77,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,986,300 8,417,686 9,294,663 9,452,770 10,433,380

รวมงบบุคลากร 5,986,300 8,417,686 9,294,663 9,452,770 10,433,380

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 3,100 0 0 100 % 6,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 27,700 25,050 50,000 20 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 30,800 25,050 50,000 66,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 670,828 650,917 531,520 593,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 588,000

ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบอกรับวารสาร 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

         โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ) 39,000 0 0 0 0 % 0

         โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง) 34,000 0 0 0 0 % 0
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล
อากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ์))

70,800 0 0 0 0 % 0

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  77,082 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 0 0 441,072 450,000 -77.78 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 52,974 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดัับ
ปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการดําเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงศูนย์ 
ICT ชุมชน 19,656 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 0 0 18,800 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลอากาศ
อํานวย (ชุมชนอุปถัมภ์))

0 80,746 37,800 37,800 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย )

0 23,192 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด วัดทุ่ง)

0 13,682 0 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาคณะกรรมการ
การศึกษาท้องถิน 0 0 29,020 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 0 13,580 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,200 25,630 29,650 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 922,566 860,721 1,087,862 1,160,800 793,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,025 29,965 30,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,960 29,510 29,995 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 2,400 5,000 -40 % 3,000

วัสดุการเกษตร 9,950 10,000 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,950 29,300 24,540 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุอืน 11,511 28,456 12,610 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 109,396 127,231 99,545 135,000 93,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 76,284.19 94,774.14 85,401.25 170,000 -47.06 % 90,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,147.35 66,515.18 44,439.74 70,000 -42.86 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,125.47 2,872.95 3,163.99 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 9,698.99 11,530.48 19,855.38 36,000 0 % 36,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 119,256 175,692.75 152,860.36 291,000 171,000

รวมงบดําเนินงาน 1,151,218 1,194,444.75 1,365,317.36 1,636,800 1,123,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 ลินชัก 0 4,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 ลินซัก 0 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตําบลอากาศ
อากาศ อํานวย

0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 0 38,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองปัมนําอัตโนมัติ 0 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 33,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 0 9,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 7,900 9,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 99,000 29,900 31,000 84,000

รวมงบลงทุน 0 99,000 29,900 31,000 84,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 7,137,518 9,711,130.75 10,689,880.36 11,120,570 11,640,580

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย) 
 

570,000 0 0 0 0 % 0

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด วัดทุ่ง) 484,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน 0 792,400 0 0 0 % 0
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โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
พืนฐาน

0 29,686 916,926 917,140 -100 % 0

โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตําบลอากาศอํานวย)

0 0 0 0 100 % 283,000

โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด วัดทุ่ง)

0 0 0 0 100 % 149,990

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 431,245 236,300 244,800 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลอากาศ
อํานวย (ชุมชนอุปถัมภ์))

1,992,706 170,000 170,000 420,000 270.55 % 1,556,320

โครงการอาหารกลางวัน 0 1,913,000 1,906,880 2,239,400 -5.08 % 2,125,700

รวมค่าใช้สอย 3,046,706 3,336,331 3,230,106 3,821,340 4,115,010

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,577,557.44 3,635,456.66 3,649,764.36 3,693,800 0.74 % 3,721,269

รวมค่าวัสดุ 3,577,557.44 3,635,456.66 3,649,764.36 3,693,800 3,721,269

รวมงบดําเนินงาน 6,624,263.44 6,971,787.66 6,879,870.36 7,515,140 7,836,279

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,600

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 9,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 15,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 29,000
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬาและ
นันทนาการในสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัด   199,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัด

0 0 149,000 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัด      0 199,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุง/ซ่อม
แซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

0 0 98,000 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุง/ซ่อม
แซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด      0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิน
และสิงก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 199,000 299,000 247,000 300,000 750,000

รวมงบลงทุน 199,000 299,000 247,000 300,000 779,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,719,000 5,763,000 5,776,960 5,844,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 5,780,000

รวมเงินอุดหนุน 5,719,000 5,763,000 5,776,960 5,844,000 5,780,000

รวมงบเงินอุดหนุน 5,719,000 5,763,000 5,776,960 5,844,000 5,780,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,542,263.44 13,033,787.66 12,903,830.36 13,659,140 14,395,279

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน   
 96,945 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 39,508 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย      0 29,994 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 0 63,436 67,135 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 136,453 93,430 97,135 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 136,453 93,430 97,135 100,000 50,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 136,453 93,430 97,135 100,000 50,000

รวมแผนงานการศึกษา 19,816,234.44 22,838,348.41 23,690,845.72 24,879,710 26,085,859
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 886,300 917,760 973,260 978,500 22.64 % 1,200,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 388,450 364,935 255,360 256,000 3.22 % 264,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 58,790 44,334 24,060 27,000 -43.63 % 15,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,375,540 1,369,029 1,294,680 1,303,500 1,521,460

รวมงบบุคลากร 1,375,540 1,369,029 1,294,680 1,303,500 1,521,460

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 69,720 69,960 67,020 70,000 0 % 70,000

ค่าเช่าบ้าน 66,000 66,000 54,000 54,800 29.2 % 70,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,520 4,480 29,000 29,000 0 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 139,240 140,440 150,020 153,800 169,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,948 6,499 41,834 45,500 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาในการจัดทําสือประชา
สัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 0 100 % 7,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
  18,092 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 8,190 24,704 30,000 33.33 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,770 12,560 13,037.5 16,500 21.21 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 25,810 27,249 79,575.5 92,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,330 9,990 19,975 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,040 0 11,030 11,100 80.18 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 15,370 9,990 31,005 31,100 47,000

รวมงบดําเนินงาน 180,420 177,679 260,600.5 276,900 286,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 6,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลมติดเพดาน 0 16,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 59,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น  4,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,500 22,000 0 0 59,000

รวมงบลงทุน 4,500 22,000 0 0 59,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี

0 0 0 0 100 % 136,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 136,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 136,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,560,460 1,568,708 1,555,280.5 1,580,400 2,003,260

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 5,600 10,000 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํา
อุปโภคบริโภค 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

      โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ 202,356.3 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 164,875.5 81,322 89,800 11.36 % 100,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 0 5,550 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 5,700 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 207,956.3 180,425.5 87,022 119,800 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,650 0 43,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 7,150 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 10,650 7,150 43,000 50,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 218,606.3 187,575.5 130,022 169,800 210,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

  ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกครัว  59,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 59,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 127,500 0 0 204,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 102,000
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 102,000

รวมเงินอุดหนุน 127,500 0 0 204,000 204,000

รวมงบเงินอุดหนุน 127,500 0 0 204,000 204,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 405,106.3 187,575.5 130,022 373,800 414,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,965,566.3 1,756,283.5 1,685,302.5 1,954,200 2,417,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 472,870 617,510 833,760 847,000 5.7 % 895,248

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,795 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 45,500 49,500 60,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,394 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 529,559 667,010 893,760 907,000 955,248

รวมงบบุคลากร 529,559 667,010 893,760 907,000 955,248

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 18,000 28,800 28,800 30,000 -3.33 % 29,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,520 4,480 8,800 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 21,520 33,280 37,600 55,000 44,000

รวมงบดําเนินงาน 21,520 33,280 37,600 55,000 44,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 0 20,800 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์(ตังโต๊ะ) 0 28,800 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0 16,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 66,400 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 66,400 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 551,079 766,690 931,360 962,000 999,248

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 132,417 188,495 196,897 216,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 252,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัด
สวัสดิการ
เด็กและเยาวชน

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
และประสบปัญหาทางสังคม 0 0 12,500 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 132,417 188,495 209,397 246,000 277,000

รวมงบดําเนินงาน 132,417 188,495 209,397 246,000 277,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 132,417 188,495 209,397 246,000 277,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 683,496 955,185 1,140,757 1,208,000 1,276,248
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 245,160 251,460 266,880 267,000 8.61 % 290,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 340,380 359,880 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 496,450 499,200 761,556 763,000 25.88 % 960,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 70,790 59,640 75,988 76,500 2.48 % 78,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,152,780 1,170,180 1,104,424 1,106,500 1,328,900

รวมงบบุคลากร 1,152,780 1,170,180 1,104,424 1,106,500 1,328,900

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

        โครงการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม 25,810 0 0 0 0 % 0

โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งนําสาธารณะ 0 79,674 0 0 0 % 0

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการรักนํารักป่า 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสํานักงานสีเขียว  0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 1,653 10,000 200 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 25,810 79,674 1,653 15,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 25,810 79,674 1,653 15,000 130,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 19,000 0 0 10,000

รวมงบลงทุน 19,000 19,000 0 0 10,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,197,590 1,268,854 1,106,077 1,121,500 1,468,900

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 117,360 122,160 123,400 5.02 % 129,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 24,000 2.5 % 24,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 136,800 141,360 146,160 147,400 154,200

รวมงบบุคลากร 136,800 141,360 146,160 147,400 154,200

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 113,065 75,550 84,865 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 113,065 75,550 84,865 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 113,065 75,550 84,865 100,000 50,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 100,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 249,865 216,910 231,025 347,400 304,200

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 503,993 567,426 410,831 608,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 420,000

รวมค่าใช้สอย 503,993 567,426 410,831 608,000 420,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 14,291.45 12,356.17 9,478.32 40,000 -70 % 12,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 6,259.3 2,743.48 2,311.2 25,000 -24 % 19,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,550.75 15,099.65 11,789.52 65,000 31,000

รวมงบดําเนินงาน 524,543.75 582,525.65 422,620.52 673,000 451,000

รวมงานสวนสาธารณะ 524,543.75 582,525.65 422,620.52 673,000 451,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,143,984 966,703 942,758 948,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 756,000

ค่าตักสิงปฏิกูล 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกําจัด
ขยะ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการสร้างจิตสํานึกประชาชนในการ
กําจัดขยะ 0 300,000 9,830 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,912 133,482 79,519 90,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,244,896 1,400,185 1,032,107 1,148,000 826,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,870 19,735 14,850 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,950 78,900 38,200 86,000 -18.6 % 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 242,760 230,470 241,042 260,000 -3.85 % 250,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 26,490 18,300 23,438 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุอืน 19,635 12,545 9,880 31,000 -35.48 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 313,705 359,950 327,410 427,000 380,000

รวมงบดําเนินงาน 1,558,601 1,760,135 1,359,517 1,575,000 1,206,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 0 100 % 19,000

ค่าจัดซือรถเข็นขยะ 0 18,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 18,000 0 0 19,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบบําบัดสิงปฏิกูล 150,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 150,000 18,000 0 0 19,000
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,708,601 1,778,135 1,359,517 1,575,000 1,225,000

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 581,993 1,003,772 921,327 927,500 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 1,008,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งนําสาธารณะ 0 0 37,977.2 40,000 -100 % 0

โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชร่วมกับหน่วยงานอืน 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 581,993 1,003,772 959,304.2 967,500 1,048,000

รวมงบดําเนินงาน 581,993 1,003,772 959,304.2 967,500 1,048,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 581,993 1,003,772 959,304.2 967,500 1,048,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,262,592.75 4,850,196.65 4,078,543.72 4,684,400 4,497,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 274,240 282,300 296,730 299,000 6.22 % 317,592

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 274,240 282,300 296,730 299,000 317,592

รวมงบบุคลากร 274,240 282,300 296,730 299,000 317,592

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 6,163 9,939 7,226 15,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000
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ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
 

38,883 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 53,588 52,764 70,000 -57.14 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,200 0 7,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 49,246 63,527 66,990 95,000 55,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,250 23,180 29,335 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 19,990 18,670 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 62,250 43,170 48,005 50,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 111,496 106,697 114,995 145,000 115,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 40,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 40,800

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 40,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 385,736 388,997 411,725 444,000 473,392

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

     โครงการส่งเสริมอาชีพ  132,250 0 0 0 0 % 0

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สตรีและกิจกรรมสตรี 19,240 0 0 0 0 % 0

    โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมคนพิการ 20,000 0 0 0 0 % 0

    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัว 20,000 0 0 0 0 % 0

   โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัด
สวัสดิการเด็กและเยาวชน 20,000 0 0 0 0 % 0

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชน  50,000 0 0 0 0 % 0

   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน  20,000 0 0 0 0 % 0

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 39,000 0 0 0 0 % 0

  โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
และประสบปัญหา 
 ทางสังคม  

92,600 0 0 0 0 % 0

โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัด
สวัสดิการเด็กและเยาวชน 0 30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 70,000 -71.43 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและ
ประชาชน 0 29,988 20,000 20,000 -50 % 10,000

โครงการเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 0 0 4,900 5,000 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สตรีและกิจกรรมสตรี 0 29,920 18,125 30,000 -50 % 15,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 150,000 38,640 50,000 -80 % 10,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
คนพิการ 0 13,200 20,000 20,000 -25 % 15,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายุ 50,000 0 30,000 30,000 100 % 60,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัว 0 0 20,000 20,000 -50 % 10,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชน 0 49,980 40,000 40,000 -25 % 30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 0 30,000 15,000 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 0 29,850 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและ
ปศุสัตว์ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม 0 17,250 15,000 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง 0 50,000 15,000 15,000 66.67 % 25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและสิง
ประดิษฐ์ 0 0 15,000 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
และประสบปัญหาทางสังคม 0 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 463,090 445,188 296,665 390,000 245,000

รวมงบดําเนินงาน 463,090 445,188 296,665 390,000 245,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 136,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 136,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 136,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 463,090 445,188 296,665 526,000 245,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 848,826 834,185 708,390 970,000 718,392

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 558,100 573,300 611,280 629,160 5.91 % 666,360

เงินประจําตําแหน่ง 13,500 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 571,600 591,300 629,280 647,160 684,360

รวมงบบุคลากร 571,600 591,300 629,280 647,160 684,360

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 571,600 591,300 629,280 647,160 684,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 199,560 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยคัพ ครังที 1 0 14,890 9,990 10,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยคัพ ครังที 1  
    0 19,900 9,990 10,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยคัพ ครังที 1 0 49,915 49,890 50,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาอําเภออากาศ
อํานวย 0 79,955 66,095 80,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอําเภออากาศ
อํานวย

0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 199,560 164,660 135,965 160,000 155,000

รวมงบดําเนินงาน 199,560 164,660 135,965 160,000 155,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 199,560 164,660 135,965 160,000 155,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ 
แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน  
 1,112,791.15 0 0 0 0 % 0

 โครงการจัดงานวันไทโย้ย 195,595 0 0 0 0 % 0

 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา  19,200 0 0 0 0 % 0

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิน 99,840 0 0 0 0 % 0

 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้อง
ถิน  137,490 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะจาริ
ณีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา 0 19,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณี
วันขึนปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 1,500

โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 190,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ 
แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน 0 1,115,746.49 1,178,388.1 1,180,000 -32.2 % 800,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานวันไทโย้ย 0 336,666.07 363,489.55 370,000 21.62 % 450,000

โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช 0 30,000 19,980 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาสวดมนต์ข้ามปี 0 1,920 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้อง
ถิน

0 168,405 181,430 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,564,916.15 1,672,537.56 1,743,287.65 1,775,000 1,456,500

รวมงบดําเนินงาน 1,564,916.15 1,672,537.56 1,743,287.65 1,775,000 1,456,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 330,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 330,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 330,000 0 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 1,894,916.15 1,672,537.56 1,743,287.65 1,775,000 1,456,500

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,666,076.15 2,428,497.56 2,508,532.65 2,582,160 2,295,860

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,203,250 1,121,180 1,378,700 1,954,904 -16.68 % 1,628,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 30,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 147,900 136,650 134,400 170,400 -21.13 % 134,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 373,175 374,760 447,069 447,069 12.96 % 505,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 59,395 53,820 55,027 55,027 -13.42 % 47,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,783,720 1,686,410 2,015,196 2,657,400 2,315,880

รวมงบบุคลากร 1,783,720 1,686,410 2,015,196 2,657,400 2,315,880

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 12,000 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,556.75 11,800 14,100 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 18,556.75 23,800 50,100 76,000 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,323 1,075 140,040 213,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 76,792 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 3,600 15,506 50,000 -40 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 202,700 530,110 249,700 365,000 -6.85 % 340,000

รวมค่าใช้สอย 283,815 534,785 405,246 628,000 783,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,930 27,135 17,065 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,990 60,248 135,205 140,000 -28.57 % 100,000
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วัสดุก่อสร้าง 254,269 279,545 184,900 200,000 -50 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 42,600 0 35,000 0 % 35,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 43,910 40,600 40,700 90,000 -33.33 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 17,000 -41.18 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 10,700 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 349,099 460,828 397,870 532,000 350,000

รวมงบดําเนินงาน 651,470.75 1,019,413 853,216 1,236,000 1,209,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 6,000 6,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหาร 0 0 3,500 3,500 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 0 5,000 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองเจีย 6,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเชือมโลหะ 19,800 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดคอนกรีต 18,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือสว่านโรตาลี 9,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1       0 44,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)      0 17,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,100 61,000 14,500 14,500 0

รวมงบลงทุน 54,100 61,000 14,500 14,500 0
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,489,290.75 2,766,823 2,882,912 3,907,900 3,524,880

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมห้องนํา ห้องสุขา ข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกคํา
ภา 2 ชุมชนที 9 0 0 59,000 67,000 -100 % 0

- โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล
.ถนนสวรรค์ดิลกแยกถนนนาวาสวัสดิ 
ถึงแยกมิตรไมตรีชุมชนที 7 

0 0 367,000 367,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร
ถนนรวมมิตรข้างโรงเรียน
อากาศอํานวยศึกษา ชุมชนที 15

0 0 0 0 100 % 523,000

โครงการก่อสร้างโดมลานรวมใจ 0 0 0 1,560,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกระ
ลึม ชุมชนที 9 0 0 149,000 149,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคํา
สิงห์ ชุมชนที 13 0 0 319,000 319,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเงิน
สินใจ ชุมชนที 13 0 0 437,169 508,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป้าจัง
โก้ชุมชนที 11 0 0 328,000 328,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเปา
เหมียน ชุมชนที 9 0 0 283,000 283,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพริศ
แก้ว ชุมชนที 9 0 0 223,000 223,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
วิเชียรทองฉันท์  ชุมชนที 17 0 0 110,000 113,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
สายสมร ชุมชนที 10 0 0 229,000 229,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลัง
วัดจอมแจ้ง ชุมชนที 1 0 0 239,000 271,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกคํา
ภา 1 ชุมชนที 9 0 0 0 117,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกงัน
ปัญญา ชุมชนที 12 0 0 134,000 134,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกงิว
ไชยราช ชุมชนที 15 0 0 66,000 75,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกชาย
กวด ชุมชนที 17 0 0 34,500 34,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกบุญ
ยิม ชุมชนที 13 0 0 37,000 41,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกผาลี 
ชุมชนที 9 0 0 188,000 204,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกลุง
บาง ชุมชนที 17 0 0 45,500 52,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกลุง
ยม ชุมชนที 14 0 0 38,000 42,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกลุง
ศรีใคร ชุมชนที 14 0 0 87,500 102,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกลุง
หมาน ชุมชนที 10 0 0 118,000 136,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอก
สบายดี ชุมชนที 14 0 0 124,000 124,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอก
สิงห์ยอดทอง ชุมชนที 10 0 0 90,000 99,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอก
สุทธิ ชุมชนที 10 0 0 45,500 45,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกอิน
ธิโคตร ชุมชนที 9 0 0 86,000 94,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนกา
เทพภูมิธร ชุมชนที 10 450,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
อากาศพัฒนา 0 627,900 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางแยก
จากถนนอากาศ - นาเมือง เชือมไปยัง
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ  
ชุมชนที 16

0 0 82,000 90,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวน
สาธารณะสระหลวง ชุมชนที 2 0 0 0 567,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยท่าค้อ
พัฒนาชุมชนที 1,2 0 0 0 678,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยลุงคํา
สิงห์ ชุมชนที 13 404,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน
อากาศพัฒนา ชุมชนที 10  0 230,000 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน
อากาศพัฒนาถึงหนองนําจันใต้ ชุมชนที 
10 

450,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกา
เทพภูมิธร ชุมชนที 10 0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตรอกผาลี 
ชุมชนที 9 0 0 10,000 12,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนเลียบหนองสบ
ห้วย ชุมชนที 11 1,169,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา
ถนนรวมมิตรฝังทิศตะวันออก
หน้าวัดศรีโพนเมือง ชุมชนที 15

0 0 0 0 100 % 1,040,000

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําถนน
ไทยพาณิชย์ฝังทิศใต้  ช่วงสีแยกถนน
ธาราสวาทถึงแยกถนนอุดมรัตน์ ชุมชน
ที 12

0 510,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําถนน
ธาราสวาท ชุมชนที 2 1,178,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างระบบระบายนําถนน
ธาราสวาทฝังทิศตะวันออก ซอยศาลเจ้า
ปู่ฝังทิศเหนือ  ซอยลุงเปียกฝังทิศตะวัน
ตก  ชุมชนที 12,13

0 1,265,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําถนน
สรรเพชรไปจดเขตถนนทางหลวงสาย 
2177
(อากาศ-ศรีสงคราม) ชุมชนที 17

0 0 0 0 100 % 5,191,000

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําถนน
สวรรค์ดิลก ช่วงระหว่างถนนนาวาสวัสดิ
ถึงถนนมิตรไมตรี ชุมชนที 6,7

0 1,470,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําถนน
อาทิตย์อุทัย ฝังทิศตะวันออก ชุมชนที 
17

2,280,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนําถนน
อุดมรัตน์ ทังสองข้าง ชุมชนที 11,12 0 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําร่องกะ
ดัน ชุมชนที 2 0 289,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนธาราสวาท 
ชุมชนที 3,4 ทังสองฝัง 0 0 406,000 406,000 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนมิตรไมตรี 
ถนนไทยพาณิชย์และถนนสวรรค์ดิลก 
บริเวณตลาดสดเทศบาล 1

0 358,700 0 0 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรพร้อมระบบ
ระบายนําถนนสายหลัก 0 0 380,000 380,000 -100 % 0

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงถนน 
ทางเท้า ทางระบายนํา (ถนนลูกรังเลียบ
ลํานํายาม ชุมชนที 2)

0 390,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา
บริเวณสีแยกถนนราษฎร์พัฒนา
ตัดกับถนนมิตรไมตรี ชุมชนที 4,5,6

0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงถนน 
ทางเท้า ทางระบายนํา  0 1,315,000 0 0 0 % 0
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โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทรัพย์สินทีใช้ในการปฏิบัติงาน 45,000 157,000 0 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงสถานี
จอดรถ 171,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,147,000 6,912,600 4,715,169 8,400,000 7,014,000

รวมงบลงทุน 6,147,000 6,912,600 4,715,169 8,400,000 7,014,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 6,147,000 6,912,600 4,715,169 8,400,000 7,014,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,636,290.75 9,679,423 7,598,081 12,307,900 10,538,880

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 16,495 116,500 13,935 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 16,495 116,500 13,935 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 16,495 116,500 13,935 20,000 20,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเลือยตัดแต่งพุ่มไม้ 0 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 4,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 4,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 16,495 116,500 13,935 20,000 24,000
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรักนํา  รักป่า 0 0 5,030 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,030 20,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,030 20,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 5,030 20,000 0

รวมแผนงานการเกษตร 16,495 116,500 18,965 40,000 24,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 227,997 251,197 252,596 254,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 252,000

รวมค่าใช้สอย 227,997 251,197 252,596 254,000 252,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 212,015.03 236,173.96 278,385.35 285,000 -12.28 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 25,981.54 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 237,996.57 236,173.96 278,385.35 285,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 465,993.57 487,370.96 530,981.35 539,000 502,000

รวมงานตลาดสด 465,993.57 487,370.96 530,981.35 539,000 502,000
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งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 45,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 45,000 0 0 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 13,116.39 15,985.96 15,324.19 15,600 2.56 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,116.39 15,985.96 15,324.19 15,600 16,000

รวมงบดําเนินงาน 13,116.39 60,985.96 15,324.19 15,600 16,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ค่าจัดซือปัมนําบาดาล 8,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,800 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 8,800 0 0 0 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 21,916.39 60,985.96 15,324.19 15,600 16,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 487,909.96 548,356.92 546,305.54 554,600 518,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 528,810.83 537,124.18 545,686.81 545,757 -100 % 0

ค่าชําระดอกเบีย 25,695.74 17,382.39 8,819.76 8,820 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 324,851 339,628 363,332 365,000 36.99 % 500,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 10,501,100 11,074,900 11,080,000 6.04 % 11,749,200
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เบียยังชีพคนพิการ 0 1,648,000 1,848,800 1,850,000 24.54 % 2,304,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 111,000 107,000 117,500 120,000 25 % 150,000

สํารองจ่าย 0 52,500 178,100 234,000 -27.35 % 170,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 347,424.4 310,288.54 429,568.68 463,290 -100 % 0

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 65,000

เงินช่วยค่าทําศพ 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 0 0 0 0 100 % 250,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 692,550 738,600 770,454 770,600 2.26 % 788,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน 0 20,036.15 0 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 446,430 458,500 250,546 260,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 2,476,761.97 14,730,159.26 15,587,707.25 15,697,467 16,006,200

รวมงบกลาง 2,476,761.97 14,730,159.26 15,587,707.25 15,697,467 16,006,200

รวมงบกลาง 2,476,761.97 14,730,159.26 15,587,707.25 15,697,467 16,006,200

รวมแผนงานงบกลาง 2,476,761.97 14,730,159.26 15,587,707.25 15,697,467 16,006,200

รวมทุกแผนงาน 61,705,602.91 79,761,661.79 76,615,964.38 85,000,000 85,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

อําเภอ อากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 85,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,206,651 บาท
งบบุคลากร รวม 13,451,151 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี               แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก             แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก แผน
งานบริหาร     งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ /ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี      แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,602,831 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,226,051 บาท
- ตังไว้  2,960,760 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อม
ทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประจําปี  แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้  2,505,440 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อม
ทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประจําปี แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองคลัง)
- ตังไว้  2,409,851 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อม
ทังเงินปรับเพิมต่างๆ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป(กอง
วิชาการและแผนงาน) 
- ตังไว้  350,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับเพิมต่างๆ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป(หน่วย
ตรวจสอบภายใน) 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
- ตังไว้ 54,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุ
พิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 610,800 บาท
- ตังไว้ 126,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล) 
- ตังไว้  85,200 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตังไว้ 84,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร
ตําแหน่งปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตังไว้  67,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งหัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตังไว้ 103,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองคลัง) 
- ตังไว้ 67,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการ
กองคลัง  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองคลัง) 
- ตังไว้ 78,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าฝ่าย
บริการและเผยแพร่วิชาการ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (กองวิชาการและแผนงาน)
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,566,540 บาท
- ตังไว้ 738,300 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 
- ตังไว้  720,240 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป(กอง
คลัง) 
- ตังไว้  108,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป (กอง
วิชาการและแผนงาน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,440 บาท
- ตังไว้ 53,220 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้ 80,220 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (กองคลัง)      
- ตังไว้ 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)     
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งบดําเนินงาน รวม 2,426,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 266,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
- ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) หรือโบนัส สําหรับบุคลากรของเทศบาล
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสามัญ หรือวิสามัญประจําสภา
เทศบาล แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 111,600 บาท
- ตังไว้  75,600 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล) 
- ตังไว้  36,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและ
แผนงาน)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 65,000 บาท
- ตังไว้  50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้มี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้มี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้สอย รวม 1,086,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 181,000 บาท
- ตังไว้ 97,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานดูแลรักษาความสะอาด
สํานักงานตามภารกิจของเทศบาล หรือจ้างบริการอย่างอืน ฯลฯ  แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้ 84,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานผลิตสือ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เช่น จัดรายการเสียงตามสาย จัดทําแผ่น
พับ ใบปลิวเพือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของเทศบาล การ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารของท้องถิน การบันทึกภาพ การเผยแพร่กิจกรรมการ
ดําเนินงานของเทศบาล แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กอง
วิชาการและแผนงาน)
ค่าจ้างเหมาบริการทําป้าย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายต่างๆ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 40,000 บาท
- ตังไว้  20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร แผนงานบริหารงานทัว
ไปงานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้  20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร แผนงานบริหารงานทัว
ไปงานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  ให้กับส่วนราชการหน่วยงาน
เอกชนรัฐวิสาหกิจ องค์กร ส.ท.ท. ฯลฯ  แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร รายเดือน รายสัปดาห์รายวัน หนังสือ
พิมพ์ หรือหนังสือประเภทต่างๆ ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารอย่างอืน แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
- ตังไว้  45,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลในงานเทศบาล ตรวจงาน เยียมชม หรือกิจการอย่างอืนอันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล อันประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมหมายความ
รวมถึง ของขวัญ ของทีระลึก แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้  5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 250,000 บาท
- ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ แผนงานบริหารงานทัว
ไปงานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  และพวงหรีด จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพวง
หรีด แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

  

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  15:04:06 หน้า : 4/55



โครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม เช่นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 6 ข้อ 4 
โครงการจัดงานรัฐพิธี  ราชพิธี จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี  ราชพิธี เช่น 
จัดนิทรรศการ  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การประชา
สัมพันธ์เชิญชวน การอํานวยความสะดวกเพือให้ประชาชนมาร่วมงานและ
กิจกรรมอืนทีเกียวข้อง  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 288
ข้อ 150

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 290
ข้อ 159

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เพือการท่องเทียว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เพือการท่อง
เทียว แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผน
งาน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลีบน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 23 ข้อ 29

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการ
สาธารณะ

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดการบริการสาธารณะ แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 292
ข้อ 166
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โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าจัดทําคู่มือกฎหมาย ฯลฯ แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 296
 ข้อ 184
โครงการพัฒนาผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาล จํานวน 140,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิก
สภา บุคลากรของเทศบาล  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครืองเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ายานพาหนะ ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าสมนาคุณการดู
งาน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 287
 ข้อ 144

โครงการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังนายกและสมาชิก
สภาเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ค่าวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์และ
อุปกรณ์ ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 285
 ข้อ 132
โครงการเสริมสร้างความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความรู้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครือง
เขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 296
 ข้อ 183  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครืองเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  288
  ข้อ  146

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท
- ตังไว้  30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ
ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ  แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)  
- ตังไว้  30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งเพือให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์กระบะ รถ
ยนต์(ตู้) ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัด
เทศบาล)  
- ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
สํานักงานและครุภัณฑ์อืนๆ แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (กองวิชาการและแผนงาน)
- ตังไว้  10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงเสียงตาม
สาย เสียงไร้สายและหอกระจายข่าว แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)

   
ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 155,000 บาท
- ตังไว้  100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา  หมึก ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุงานทะเบียน เช่น ท.ร.1
 ,ท.ร.4,ท.ร.6,ท.ร.14 ฯลฯ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ตังไว้  40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก ฯลฯ  แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ถ้วย ชาม ถังขยะ ช้อนส้อม  ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 52,000 บาท
- ตังไว้  50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้  2,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)
   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 125,000 บาท
- ตังไว้ 120,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนยาน
พาหนะและขนส่ง  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
- ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ
และขนส่ง  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
- ตังไว้ 3,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษ สี โฟม พู่กัน ฟิลม์ ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นจาน
บันทึกข้อมูล เทป หัวพิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ  แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นจาน
บันทึกข้อมูล เทป หัวพิมพ์ ตลับหมึกฯลฯ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 649,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 414,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในกิจการเทศบาล  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 110,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในกิจการเทศบาล แผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและนอกประเทศ  โทรศัพท์เคลือนที และ
ให้รวมถึงค่าบริการอย่างอืนเกียวกับโทรศัพท์  แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)     
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์  และค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนเกียวกับการใช้บริการดังกล่าว  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)     

งบลงทุน รวม 328,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 328,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 ลินชัก จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 ลินชัก  จํานวน 1  ตู้ จัดซือตามราคา
ท้องถิน แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989  ลงวัน
ที  22 มิถุนายน  2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 316
 ข้อ 229
  

ค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า ขนาด 80x180 ชม. จํานวน 50
 ตัว จัดซือตามราคาท้องถิน แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989  ลงวัน
ที  22 มิถุนายน  2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 316
 ข้อ 229

ค่าจัดซือวิทยุสือสาร จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวิทยุสือสาร 6 เครือง ซือตามราคาท้องถิน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989  ลงวัน
ที  22 มิถุนายน  2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 316
 ข้อ 229

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จํานวน 95,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยการจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (L๒ Swith) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) ค่าโปรแกรมสําเร็จรูป ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตัง แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กองวิชาการและแผน
งาน)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989  ลงวัน
ที  22 มิถุนายน  2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 292
 ข้อ 171
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือถังต้มนําไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนําไฟฟ้า จํานวน 1 ถัง ขนาด 26 เซ็นติ
เมตร ความจุ 11 ลิตร สูง 45.5 เซ็นติเมตร  จัดซือตามราคาท้องถิน แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989  ลงวัน
ที  22 มิถุนายน  2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 318
 ข้อ 229

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
- ตังไว้ 22,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง จัด
ซือตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)
- ตังไว้ 22,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง จัด
ซือตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป  (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 11 ข้อ 4

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 6,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือง จัดซือตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (กอง
วิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 12  ข้อ 6

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์มัลติฟังชันแบบฉีดหมึก จํานวน 1
 เครือง ความละเอียด 4,800 x1,200 dpi จัดซือตามราคากลางกระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 317
 ข้อ 229

ค่าจัดซือสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA สํารองไฟได้
นานไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 2 เครือง จัดซือตามราคากลาง กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม ฉบับ ที 2 หน้า 11 ข้อ 5
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
หรือแผนอืน ๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์
เครืองเขียน ป้าย ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 286
ข้อ 139

โครงการสํารวจและจัดทําข้อมูลพืนฐานเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจและจัดทําข้อมูลพืน
ฐานเทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเครืองเขียน ฯลฯ แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 286
ข้อ 140
โครงการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจและรับฟังความคิด
เห็นของประชาชนทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานเทศบาล เช่น ค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์เครืองเขียน หรือวัสดุอืน ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 9 ข้อ 13

งานบริหารงานคลัง รวม 1,070,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 976,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 208,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  ซือหรือจ้าง การจ้างที
ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิเบิก
จ่าย แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
- ตังไว้ 78,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (กองคลัง)
- ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแรงงาน สําหรับบันทึกข้อมูล หรือดําเนินการ
อืนๆแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 320,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคาร  เช่าทีดิน หมายความรวมถึงค่าเช่าทีราช
พัสดุ และส่วนควบ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กอง
คลัง)

ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 13,000 บาท
- ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร แผนงานบริหารงานทัว
ไปงานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
- ตังไว้ 3,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร แผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง (หน่วยตรวจสอบภายใน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
- ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
- ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (หน่วยตรวจสอบภายใน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2559

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การสํารวจ การปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเบียเลียง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็นและเกียวข้องแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (กองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 301
 ข้อ 206
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โครงการเพิมประสิทธิภาพในจัดเก็บรายได้ของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเครืองเขียน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  301
 ข้อ  206

โครงการให้ความรู้เกียวกับระเบียบพัสดุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการให้ความรู้เกียวกับ
ระเบียบพัสดุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเครืองเขียน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  301
 ข้อ  206

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 8,000 บาท
- ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
- ตังไว้ 3,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
สํานักงานและครุภัณฑ์อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

ค่าวัสดุ รวม 173,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 103,000 บาท
- ตังไว้  100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก รวมถึงค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
- ตังไว้  3,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
- ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นจาน
บันทึกข้อมูล เทป หัวพิมพ์ ตลับหมึกฯลฯ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
- ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล เทป หัวพิมพ์ ตลับหมึกฯลฯ  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

งบลงทุน รวม 94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน จํานวน 4 ตัว  จัดซือตามราคาท้อง
ถิน แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้าที 17 ข้อ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 2 จํานวน  2 เครือง  จัดซือตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 11 ข้อ 3

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 6,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว ดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือง จัดซือตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (กอง
คลัง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 11 ข้อ 8

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 17,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA สํารองไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 3 เครือง จัดซือตามราคากลางกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (กองคลัง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 11 ข้อ 7

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,980,550 บาท
งบบุคลากร รวม 2,925,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,925,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 714,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,990,210 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (สํานักปลัดเทศบาล)
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 203,340 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัดเทศบาล)
 

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิเบิก
จ่าย แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เช่น ป้ายรณรงค์  ป้ายศูนย์ ป้ายเตือนจุดเสียง  ค่าตอบแทน ฯลฯ
 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน(สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 298
 ข้อ 195
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมันคงภายใน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน
คงภายใน เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านําดืม ฯลฯ  แผน
งานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน(สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที  299
 ข้อ  199
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โครงการให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครืองเขียนอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด
เทศบาล)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 13  พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  298
 ข้อ 196

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน ทีเกิดจากอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง  ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดต่อ เช่น  ค่าสิงของ เงิน การจัดบริการสาธารณะ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักปลัด
เทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  297
 ข้อ 185

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ เสาอากาศ วิทยุสือ
สารฯลฯ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  15:04:07 หน้า : 16/55



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน ฯลฯ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายพนักงานดับเพลิงและผู้ปฏิบัติหน้าทีใน
งาน รักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงผู้ปฏิบัติงานภาคสนามของเทศบาล
ตําบล อากาศอํานวย แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ดับเพลิง เช่น นํายาเคมี สายดับเพลิง ฯลฯ
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด cctv จํานวน 66,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด cctv ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
องศาคงที สําหรับติดตังภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทัวไป จํานวน 2 กล้อง จัดซือตามราคากลางกระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคม  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 318
  ลําดับที 249

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือกระบองไฟ จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระบองไฟ จํานวน 2 ชุด จัดซือตามราคาท้อง
ถิน แผนงานรักษาความสงบ ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 318
  ลําดับที 249
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 11,640,580 บาท
งบบุคลากร รวม 10,433,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,433,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,686,000 บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตังไว้  636,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
ประจําปี แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการ
ศึกษา)
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตังไว้ 7,050,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนพนักงานครูเทศบาลแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 146,800 บาท
- ตังไว้ 79,600 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
การศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กอง
การศึกษา)
- ตังไว้ 67,200 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการ
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 544,800 บาท
- ตังไว้  343,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู
เทศบาล แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กอง
การศึกษา)
- ตังไว้  201,600 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงาน
ครูเทศบาล (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,977,840 บาท
- เพือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 77,940 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,123,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 6,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง  แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการ
ศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ  แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กอง
การศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 793,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สือสิงพิมพ์ แผ่นพับ
ใบปลิว ป้ายนิทรรศการ ฯลฯ แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 588,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแรงงานดําเนินงานในภารกิจกองการ
ศึกษา เช่น การรักษาความสะอาดอาคารสถานที การตกแต่งต้นไม้ หรือ
ดําเนินการจ้างเหมาอย่างอืน ฯลฯ แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารในกิจการของกองการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หนังสือ
พิมพ์หรือหนังสือประเภทต่าง ๆ แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
การศึกษา (กองการศึกษา)
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือหรือเอกสารอย่างอืน แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรามเนียมในการใช้สนาม
บินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2559
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดัับปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
ปฐมวัยของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัด
สกลนคร เช่น ค่าจัดเตรียมสถานทีในการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ และและค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็น ฯลฯ แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4
ข้อ 1 

โครงการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เช่น อบรมให้ความรู้  ประชุมคณะกรรมการฯ  การ
ติดตามการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ  ค่าวัสดุเครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี
นยแปลง ฉบับที 2 หน้าที 4 ช้อ 1
โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา เช่น ค่าถ่าย
เอกสารการนิเทศ ค่าจัดทําเล่มสรุปผลการนิเทศ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กอง
การศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
ฉบับที 2 หน้าที 4 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ  แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก ฯลฯ แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ถ้วย ชาม ถังขยะ ซ้อนส้อม  ฯลฯ แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ สี โฟม พู่
กัน ฟิลม์ ฯลฯ แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทป หัว
พิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 171,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในกิจการเทศบาล  แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในกิจการเทศบาล แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและนอกประเทศ โทรศัพท์เคลือนที และ
ให้รวมถึงค่าบริการอย่างอืนเกียวกับโทรศัพท์ แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์  และค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนเกียวกับการใช้บริการดังกล่าว แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 84,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 ลินซัก จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 ลินซัก จํานวน 1 ตู้ จัดซือตามราคาท้อง
ถิน แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการ
ศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 316
 ข้อ 229 

ครุภัณฑ์การศึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย เช่น ครุภัณฑ์เครืองเล่นสนาม ฯลฯ
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4
ข้อ 13

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตําบลอากาศ
อากาศ อํานวย

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เช่น จัดซือชันวาง
หนังสือห้องสมุด แบบด้านเดียว 4 ชัน มีลวดกันหนังสือป้องกันการล้ม ชัน
สามารถปรับระดับความสูงตําได้ จํานวน 7 ตัวจัดซือตามราคาท้อง
ถิน แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (กองการ
ศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 151
 ข้อ 29
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,395,279 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,836,279 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,115,010 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ตําบลอากาศอํานวย)

จํานวน 283,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย)
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ดังนี
    - ตังไว้ 170,000 บาท ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 
    - ตังไว้ 113,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 148
 ข้อ 22

โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง)

จํานวน 149,990 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ   
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง) แผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ดังนี
      - ตังไว้  90,100 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัวของศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
      - ตังไว้  59,890 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 148
 ข้อ 22
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลอากาศ
อํานวย (ชุมชนอุปถัมภ์))

จํานวน 1,556,320 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ   
บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ์)
ดังนี
     - ตังไว้  20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
     - ตังไว้  16,800 บาท  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์โรงเรียน
           - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSI  
9,600 บาท
           - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi  7,200 บาท
     - ตังไว้  100,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
     - ตังไว้  50,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
     - ตังไว้  250,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) 
     - ตังไว้  75,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     - ตังไว้  21,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
     - ตังไว้  50,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     - ตังไว้  973,520 บาท  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 148
 ข้อ 22

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,125,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันสถานศึกษา
ในสังกัด จํานวน 3 แห่ง ดังนี
     - ตังไว้ 1,376,000 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชน
อุปถัมภ์)  
     - ตังไว้  490,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย  
     - ตังไว้  259,700 บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 146
 ข้อ 14
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ค่าวัสดุ รวม 3,721,269 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,721,269 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สถานศึกษาในสังกัด ดังนี
      - ตังไว้  659,180 บาท โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชน
อุปถัมภ์)  
      - ตังไว้  191,620 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย  
      - ตังไว้  101,560 บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง 
- ตังไว้  2,768,909 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
อากาศ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กอง
การศึกษา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146
 ข้อ 15

งบลงทุน รวม 779,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 3,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 3 ตัว  จัดซือตามราคาท้อง
ถิน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 12 ข้อ 17

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 9,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว จัดซือตามราคาท้อง
ถิน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 12 ข้อ 16

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 15,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 2 เครือง จัดซือตามราคากลางกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 12 ข้อ 18
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 750,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษาใน
สังกัด ดังนี 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
        - โดยการปรับระดับดินเดิมพร้อมเทลาน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.10
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 109 ตารางเมตร
        - โดยการปูพืนสังเคราะห์สําหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์
และยางธรรมชาติ ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท C พืนทีไม่น้อย
กว่า 100 ตารางเมตร
        - โดยการปูหญ้าเทียม ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร
   - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง
        - โดยการปรับระดับดินเดิมพร้อมเทลาน ค.ส.ล. หนาเฉลีย 0.10
 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 109 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 5 ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียน ดังนี 
     - ทาสีนําพลาสติกอาคารเรียนเด็กเล็ก  200 คน (สน.สท.อนุบาล 8
) ชนิดทาภายนอก พืนทีไม่น้อยกว่า 297 ตารางเมตร
     - ทาสีนําพลาสติกอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน (สน.สท.อนุบาล 8
) ชนิดทาภายใน พืนทีไม่น้อยกว่า 1,226 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม(ฉบับที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 149
 ข้อ 22
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โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง ดังนี
    - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย
    - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัด   วัดทุ่ง อาคารเรียนที 2 โดยรือถอนแผ่นหลังคาเดิมและติดตังแผ่น
หลังคา Metal sheet ใหม่ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รูป
แบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 147
 ข้อ 18

งบเงินอุดหนุน รวม 5,780,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,780,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 5,780,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอากาศ แผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 305
 ข้อ 218

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
เด็กเยาวชน และประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าตอบแทน เงินรางวัล นําดืมนําแข็งฯลฯ  แผนงานการศึกษา งาน
การศึกษาไม่กําหนดระดับ (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164
 ข้อ 74
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,003,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,521,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,521,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับเพิมต่าง ๆ
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (กองสาธารสุขและสิงแวดล้อม)
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,240 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษพร้อมทังเงินปรับเพิมต่าง ๆ
  ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  แผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,220 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 286,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิเบิก
จ่ายตามระเบียบ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (กองสาธารสุขและสิงแวดล้อม) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบ แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  15:04:07 หน้า : 28/55



ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ เช่น จ้างเหมา
ล้าง อัด ขยายภาพ  พิมพ์สติกเกอร์ โปสเตอร์  สือสิงพิมพ์ ค่าจ้างทําวีซี
ดี เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ป้าย ฯลฯ แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)   

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ หรือ เอกสารอย่างอืน  รวมถึงค่า
ถ่ายเอกสารด้วย  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักฯลฯ  แผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3
) พ.ศ 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
สํานักงานและครุภัณฑ์อืนๆ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
- ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 

ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกาหมึกฯ
ลฯ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  สติกเกอร์ ป้าย
ผ้า ฯลฯ  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล เทป หัว พิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี มีปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ
ชัวโมง  ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร  กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25
 แรงม้า จัดซือตามราคาท้องถิน แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 320
 ข้อ 234

งบเงินอุดหนุน รวม 136,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 136,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี

จํานวน 136,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)  
- เป็นไปตามหนังสือที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 8 ข้อ 11

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 414,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภค จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภค กับ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม) 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย นํายาพ่นหมอกควัน นํามันเชือเพลิง
สําหรับเครืองพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท  ผ้าสําหรับห่อทราย ผ้าปิด
จมูก ฯลฯ  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 153
  ข้อ 35

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสํารวจและขึนทะเบียนจํานวนสุนัขและ
แมว ในเขตเทศบาล  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 13) พ.ศ . 2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.5/ว2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 6 ข้อ 7 
โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุสําหรับดําเนินโครงการ ค่านํา
ดืม อาหารและอาหารว่าง ฯลฯ แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอืน(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 154
 ข้อ 40

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
-โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
      - ตังไว้ 30,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัคซีน หรือ
เวชภัณฑ์ ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม) 
      - ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง  ถุงมือ สําลี นํายาต่าง ๆ ยาหรือ
เวชภัณฑ์  สารเคมี ทรายอะเบท ฯลฯ แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายงานควบคุมโรค เช่น เสือ กางเกง ผ้าปิด
ปาก ถุงมือ ฯลฯ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 204,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 204,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 102,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.5 /ว 2072 ลงวัน
ที 5กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 1  หน้า 6 ข้อ 6  
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 102,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.5 /ว 2072 ลงวัน
ที 5กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 5 ข้อ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 999,248 บาท
งบบุคลากร รวม 955,248 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 955,248 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 895,248 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม  และหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)
 

งบดําเนินงาน รวม 44,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของผู้มี
สิทธิ
เบิกจ่ายตามระเบียบ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 29,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิ  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม)
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 277,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 277,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 277,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 252,000 บาท
- ตังไว้  84,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแรงงานทําความสะอาด
ศูนย์บริการคนพิการ   
- ตังไว้  84,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแรงงานทําความสะอาด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   
- ตังไว้  84,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแรงงานเพือปฎิบัติหน้าที
ด้านฝึกทักษะ ด้านศิลปะการวาดรูปให้กับเด็กและเยาวชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (กอง
สวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ     
จัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์
ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13)พ.ศ
. 2552 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้าที 162  ข้อ 69
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โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อย
โอกาสและประสบปัญหาทางสังคม เช่น ค่าสิงของ เงิน  การจัดบริการ
สาธารณะ แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13)พ.ศ
. 2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
หน้าที 158  ข้อ 56

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,468,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,328,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,328,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 290,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับเพิมต่างๆ แผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 960,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษพร้อมทังเงินปรับเพิมต่าง ๆ
  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)  
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษพร้อมทังเงินปรับเพิมต่าง ๆ
  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)  
 

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง หน้า 21 ข้อ 28
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โครงการรักนํารักป่า จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักนํารักป่า แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 283
ข้อ 125

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าป้าย ค่าวัสดุ
สําหรับดําเนินโครงการฯ  ค่านําดืมอาหารและอาหารว่าง ฯลฯ  แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว 25  ลงวันที 5
 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1หน้า 6 ข้อ 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 1 เครือง จัดซือตาม
ราคาท้องถิน แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 11 ข้อ 13

งานไฟฟ้าถนน รวม 304,200 บาท
งบบุคลากร รวม 154,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 154,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 129,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบพิเศษพร้อมทังเงินปรับเพิมต่าง ๆ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง)
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,600 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย สวิตซ์ไฟฟ้า 
อัตโนมัติ เทปพันสาย สายไฟฟ้า ฯลฯ ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
ไฟฟ้าสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอํานวยในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําไฟฟ้าสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน (กองช่าง)
 

งานสวนสาธารณะ รวม 451,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 451,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 420,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแรงงานดูแลสวนสาธารณะ  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
- ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)
 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 19,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสวนสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชน งาน
สวนสาธารณะ (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,206,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 826,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 756,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบริการ ดูแลรักษาความสะอาด เช่น จัดเก็บ
ขยะมูลฝอย เศษกิงไม้ในชุมชน เศษดิน ฝุ่นผง ค่าจ้างเหมาแรงงาน เครือง
จักรเครืองกลและการจ้างเหมาบริการอย่างอืน  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
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ค่าตักสิงปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตักสิงปฏิกูลในกิจการเทศบาล  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกําจัดขยะ จํานวน 50,000 บาท
- เพีอจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกําจัดขยะ ฝังกลบขยะ
มูลฝอย ปรับปรุงถนนภายใน  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล (กองช่าง)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  278 
ข้อ 114

โครงการสร้างจิตสํานึกประชาชนในการกําจัดขยะ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึกประชาชนใน
การกําจัดขยะ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเครืองเขียน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 279
 ข้อ 116

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด  เข่ง ถ้วย
ชาม ถังขยะ ช้อนส้อม ฯลฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ในฯลฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)  

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  15:04:08 หน้า : 37/55



วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายงานกําจัดขยะ
มูล เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ แผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น น็อต ใบมีดตัดหญ้า สกรู สี ฯลฯ  แผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)  

 

งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครือง จัดซือ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  278
 ข้อ 114

งานบําบัดนําเสีย รวม 1,048,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,048,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,048,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,008,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแรงงานดูแลรักษาความสะอาดถนน ทาง
เท้า  ตัดหญ้าตามไหล่ถนนทังสายหลักและสายรอง ตัดแต่งกิงไม้ใน
ชุมชน และดูแลรักษาความสะอาดร่องระบายนํา คูคลอง ขุดลอกท่อระบาย
นําในชุมชน จัดเก็บวัชพืชในแหล่งนําธรรมชาติ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
เครืองจักร เครืองกล และการจ้างเหมาบริการอย่างอืน  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบําบัดนําเสีย (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชร่วมกับหน่วยงานอืน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบูรณาการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชร่วมกับหน่วยงานอืน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบ ค่านํามันเชือ
เพลิง ค่าจ้างเหมาเครืองจักรกลและยานพาหนะ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนํา
เสีย (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)          
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 277
 ข้อ 112
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 473,392 บาท
งบบุคลากร รวม 317,592 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,592 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,592 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาลประจําปี แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กอง
สวัสดิการสังคม

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สือสิงพิมพ์ แผ่นพับ
ใบปลิว ป้ายนิทรรศการ ฯลฯ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร หรือถ่ายเอกสารอืนๆ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กอง
สวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ หมึก ฯลฯ  แผนงาน
สร้างความเข็มแข็งของชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทป
หัวพิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กอง
สวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 40,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 40,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดาจํานวน 1 คัน จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์  แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 318
 ข้อ 248 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแกนนําเยาวชน อบรมผู้นํา
ชุมชน  บุคคลทัวไป รวมถึงการรณรงค์ และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (สํานักปลัดเทศบาล)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 159
  ข้อ 59
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
และประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเครืองเขียน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สํานักปลัด
เทศบาล) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 159
 ข้อ 59

โครงการเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 159
  ข้อ 59

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สตรีและกิจกรรมสตรี เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ค่าประกาศ
เกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้ในการบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการ
สังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า161
  ข้อ 66 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและ
อุปกรณ์ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าทีพัก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 162
  ข้อ 68 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมคนพิการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมคนพิการ เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติ
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ใน
การบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 162
 ข้อ 68 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
กิจกรรมผู้สูงอายุเช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ค่าประกาศเกียรติ
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ใน
การบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรมค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพักค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161
 ข้อ 67 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์
ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 161
 ข้อ 65 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติ
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ใน
การบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า164
 ข้อ 76

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการ
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท.0891.4/ว856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553
- เป็นไปตาม  แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 294
 ข้อ 179 
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โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตร กรรมและปศุสัตว์ เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศ
เกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิง
ทีใช้ในการบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการ
สังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า160
 ข้อ 64 

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ
ด้านคหกรรม เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ค่าประกาศเกียรติ
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ใน
การบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพักค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 159
 ข้อ 64
 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านช่าง จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
ช่าง  เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการบรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการอบรม ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า160
 ข้อ 63
 
โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและสิงประดิษฐ์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
และสิงประดิษฐ์  เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศเกียรติ
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ใน
การบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 159
 ข้อ 60
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 684,360 บาท
งบบุคลากร รวม 684,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 684,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 666,360 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาลประจําปี แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษาฯ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (กองการศึกษา)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อเทศบาลตําบลอากาศอํานวย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานทีในการจัดการแข่ง
ขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่า
วัสดุ/อุปกรณ์ การในแข่งขัน ค่านําดืมนําแข็ง ค่าเครืองเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)
พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข ฉบับที 2
 หน้า 4 ข้อ 1

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลตําบลอากาศอํานวย จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานทีในการ
จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่า
วัสดุ/อุปกรณ์ การในแข่งขัน ค่านําดืมนําแข็ง ค่าเครืองเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ฉบับที 2
 หน้า 4 ข้อ 2
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตําบลอากาศอํานวย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานทีในการจัดการแข่งขัน ค่า
ตอบแทนกรรมการ ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ
แข่งขัน ค่านําดืมนําแข็ง ค่าเครืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (กองการ
ศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 6  ลําดับที 3

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอําเภออากาศ
อํานวย

จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาอําเภออากาศอํานวย เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬาค่า
เครืองดืมสําหรับนักกีฬา ค่าเบียเลียงนักกีฬา ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนจํา
เป็น ฯลฯ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 5 ข้อ 4

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,456,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,456,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,456,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
เตรียม
สถานทีจัดงาน ค่านําดืมนําแข็ง ฯลฯ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิน (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1
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โครงการจัดงานประเพณี
วันขึนปีใหม่

จํานวน 1,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวันขึนปี
ใหม่ 
เช่น ค่าป้ายโครงการจัดงาน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวัฒนธรรมท้องถิน (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1

โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์

จํานวน 190,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนการแสดง 
ค่าจ้างเหมาทําขบวนแห่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานทีในการ
จัดงาน ฯลฯ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
วัฒนธรรมท้องถิน (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)
พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 141 ข้อ 1

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่
บ้าน

จํานวน 800,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน
สิบแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานทีใน
การจัดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครืองเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่า
รางวัล ค่าจ้างเหมาทําขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน  ค่าตอบแทนการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีจัดเตรียมงาน  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้
ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธิเปิด และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิน (กอง
การศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 145
 ข้อ 10
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โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา เช่น จัดนิทรรศการเกียวกับพุทธศาสนา ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนเข้าวัดฟังธรรม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงาน
วัฒนธรรมท้องถิน (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)หน้า 141 ข้อ 1
โครงการจัดงานวันไทโย้ย จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันไทโย้ย เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานทีในการจัดงาน ค่าเงินรางวัลการ
ประกวด ค่าเครืองเสียง  ค่าตอบแทนศิลปวัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาทําบ้าน
จําลองไทโย้ย ค่านําดืมนําแข็ง  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดงาน ค่าเลียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมท้องถิน (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 145 ข้อ 9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,524,880 บาท
งบบุคลากร รวม 2,315,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,315,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,628,840 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับเพิมต่าง ๆ แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
- ตังไว้ 67,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (กองช่าง)
- ตังไว้ 67,200 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 505,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ พร้อมทังเงินปรับเพิม
ต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา (กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,640 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้มีสิทธิ
เบิกจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา (กองช่าง)
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่าย แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 783,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท
- ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแรงงานในงานด้าน
ช่าง  ค่าจ้างบริการแรงงานสํารวจออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อ
สร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
- ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเครืองจักร เครือง
กลในงานด้านช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ เช่น จ้าง
เหมา ล้าง อัด ขยายภาพ พิมพ์สติกเกอร์ โปสเตอร์ สือสิงพิมพ์ ค่าจ้างทํา วี
ซีดี เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนงานอุตสาหกรรมและการ และ
การโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนหรือเอกสารอย่างอืนทีเกียว
ข้อง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ
.ศ.  2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 340,000 บาท
- ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
สํานักงาน ครุภัณฑ์สํารวจและครุภัณฑ์อืน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
- ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
- ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทีดินและ
สิงก่อสร้าง  เช่น ซ่อมแซมอาคารสถานที ถนน ทาง ทางเท้า ถนนลูกรัง ท่อ
ระบายนําสิงก่อสร้างอืน ๆ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและวัสดุเขียนแบบและออก
แบบ  เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก กระดาษพิมพ์เขียว ฯลฯ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลักไฟ เทปพันสาย  
ฟิวส์ ฯลฯ ในการดําเนินงาน งานรัฐพิธี งานประเพณีต่าง ๆ งานไฟฟ้า
อาคารสํานักงาน งานในกิจการเทศบาลตําบลอากาศอํานวย แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ตะปู ลวดผูกเหล็ก  
หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ สีแปรงทาสี เหล็กเส้น ตลับเมตร ฯลฯ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ สี โพม พู่
กัน ฟิมล์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือ จานบันทึก
ข้อมูล เทป หัวพิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 7,014,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,014,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,014,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติมห้องนํา ห้องสุขา ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อากาศ
อํานวย

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําวัดตามแนวศูนย์กลางเสาขนาด กว้าง 2
 เมตร ยาว 3 เมตร จํานวน 2 ห้อง พร้อมสุขภัณฑ์  ติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
อากาศอํานวยกําหนด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้าง
พืนฐาน (กองช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 6 ข้อ 7
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร
ถนนรวมมิตรข้างโรงเรียน
อากาศอํานวยศึกษา ชุมชนที 15

จํานวน 523,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ขยายผิวจราจร ถนนรวมมิตรข้าง
โรงเรียน อากาศอํานวยศึกษา ชุมชนที 15 โดยการขุดดินปรับระดับพืน
ดินเดิมฝังโรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา กว้างเฉลีย 3.50 เมตร ยาว 335
 เมตร ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างเฉลีย 3 เมตร ยาว 335 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือพืนที (ไม่รวมบ่อพัก) ไม่น้อยกว่า 955 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิน แบบเลขที ท.1-01 ) ติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กําหนด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพืนฐาน (กอง
ช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 6 ข้อ  6

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา
ถนนรวมมิตรฝังทิศตะวันออก
หน้าวัดศรีโพนเมือง ชุมชนที 15

จํานวน 1,040,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนํา ถนนรวมมิตรฝังทิศตะวัน
ออก หน้าวัดศรีโพนเมือง ชุมชนที 15  โดยการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. (มอก.ชัน 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 294 เมตร และ
วางบ่อพักขนาด 0.80x1.00 เมตร พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก จํานวน 30
 บ่อ รวมระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกว่า 325 เมตร และ ติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวยกําหนด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพืน
ฐาน (กองช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 7 ข้อ 8
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โครงการก่อสร้างระบบระบายนําถนนสรรเพชรไปจดเขตถนนทางหลวงสาย 
2177
(อากาศ-ศรีสงคราม) ชุมชนที 17

จํานวน 5,191,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายนําถนนสรรเพชรไปจดเขตถนนทาง
หลวงสาย 2177 (อากาศ-ศรีสงคราม)  ชุมชนที 17 โดยการ
    - รือถอนถนน ค.ส.ล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 587 เมตร (ไม่รวม
พืนทีบ่อพัก) พืนทีไม่น้อยกว่า 2,291 ตารางเมตร และรือถอนบ่อพักเดิม
จํานวน 1แห่ง        
    - ขุดวางท่อระบายนําโดยใช้ท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด 1.00 x1.00
 เมตร จํานวน  555 เมตร โดยให้เทคอนกรีตรองพืนท่อ เทรอยต่อท่อและ
ยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบทุกจุด พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล
. ขนาด 1.00 x 2.79 ม.  จํานวน 1 บ่อ ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล
. ขนาด 1.00 x 1.27 เมตร  พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก จํานวน 44 บ่อ รวม
ระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 เมตร
    - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 587.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือ พืนที  ค.ส.ล. (ไม่รวมพืนทีบ่อพัก) ไม่
น้อยกว่า 2,170.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50
 ม.(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบเลขที ท.1-01 )
    - ก่อสร้างกําแพง ค.ส.ล. กันนํากัดเซาะทีปลายท่อระบายนําชนิด
กลม แบบท่อคู่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที ทช -5-
103/45 จํานวน 1 แห่ง พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รูปแบบ
รายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพืนฐาน (กองช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับ
ที 13) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 7 ข้อ 9

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา
บริเวณสีแยกถนนราษฎร์พัฒนา
ตัดกับถนนมิตรไมตรี ชุมชนที 4,5,6

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา บริเวณสีแยกถนนราษฎร์
พัฒนา  ตัดกับถนนมิตรไมตรี ชุมชนที 4,5,6  พร้อมฝาปิด ค.ส.ล
. กว้าง 0.80 เมตร สูงเฉลีย 1.00-1.30 เมตร  ยาวรวมไม่น้อยกว่า 5.55
 เมตร พร้อมเชือมระบบระบายนํากับโครงสร้างเดิม แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานโครงสร้างพืนฐาน (กองช่าง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 13)พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 8  ข้อ 10

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 24,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคมีภัณฑ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์
พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเลือยตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 1 เครือง จัดซือตาม
ราคาท้องถิน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (สํานักปลัด
เทศบาล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 11 ข้อ 12

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 502,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 502,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 252,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการแรงงานดูแลรักษาความสะอาดตลาด ลานจอด
รถ อาคารเอนกประสงค์ ถนนรอบบริเวณตลาด ร่องระบายนํารอบ
ตลาด พร้อมทังตัดแต่งต้นไม้รอบบริเวณตลาด เพือปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
จ้างเหมาบริการอย่างอืน แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด (กอง
สาธารณะสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดเทศบาล 1 รวมถึงค่าไฟฟ้าห้องนํา ตลาด
เทศบาล 1  แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)   

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 16,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์  แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่า
สัตว์ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,006,200 บาท
งบกลาง รวม 16,006,200 บาท
งบกลาง รวม 16,006,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามทีกฏหมายกําหนด แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง     
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,749,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ แผนงงานงบ
กลาง งานงบกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,304,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม  2561

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าการสังคมสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561

สํารองจ่าย จํานวน 170,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที 28
 พฤษภาคม 2555     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การตีเส้น จราจรบนผิว
ถนน ทาสีทางเท้า จัดซือกระจกโค้ง ไฟสัญญาณ ฯลฯ แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง 

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 65,000 บาท
- เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาล แห่งประเทศไทย 
เงินช่วยค่าทําศพ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าทําศพข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือ
ลูกจ้างทีเสียชีวิตในระหว่างปฎิบัติราชการ  แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง  
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0891.3/ว 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 788,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.5/ว 1766 ลงวันที 26 สิงหาคม 2554 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร 20,000

เงินค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล 65,000

เงินช่วยค่าทําศพ 10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย

250,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 500,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,749,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

788,000

สํารองจ่าย 170,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,304,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 505,000 1,090,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร 20,000

เงินค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล 65,000

เงินช่วยค่าทําศพ 10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย

250,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 500,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,749,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

788,000

สํารองจ่าย 170,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,304,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 264,240 1,977,840 1,990,210 1,566,540 7,393,930

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 54,000 54,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 47,640 103,000

เงินเดือนพนักงาน 1,628,840 666,360 317,592 290,000 895,248

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 18,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 36,000 29,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ 5,000

ค่าจ้างเหมาในการจัด
ทําสือประชาสัมพันธ์

ค่าจ้างเหมาบริการ 252,000 400,000 2,184,000 252,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ป้าย

ค่าจ้างเหมาบริการใน
การจัดทําสือประชา
สัมพันธ์

3,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพนําอุปโภค
บริโภค
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏิบัติการ

ค่าตักสิงปฏิกูล 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 15,220 77,940 203,340 145,440 592,580

เงินเดือนพนักงาน 1,200,000 7,686,000 714,000 8,226,051 21,624,091

เงินวิทยฐานะ 544,800 544,800

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 146,800 18,000 610,800 1,030,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,000 60,000 65,000 194,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

6,200 10,000 130,000 146,200

ค่าเช่าบ้าน 70,800 219,600 355,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000 5,000 50,000 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ 10,000 15,000

ค่าจ้างเหมาในการจัด
ทําสือประชาสัมพันธ์ 3,000 3,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 588,000 265,000 3,941,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ป้าย 20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการใน
การจัดทําสือประชา
สัมพันธ์

3,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 320,000 320,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพนําอุปโภค
บริโภค

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏิบัติการ

10,000 10,000

ค่าตักสิงปฏิกูล 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 10,000

ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน

ค่าบอกรับวารสาร

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก
หนังสือ
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000 30,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  พวงมาลา  
และพวงหรีด

โครงการ อปท.โปร่งใส 
หัวใจคุณธรรม
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดัับปฐมวัย

โครงการคุ้มครองสวัส
ดิภาพและจัดสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน

15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตะกร้อเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 53,000 83,000

ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน 5,000 5,000

ค่าบอกรับวารสาร 5,000 5,000 10,000

ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก
หนังสือ 7,000 2,000 9,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ 5,000 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000 310,000 410,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  พวงมาลา  
และพวงหรีด

2,000 2,000

โครงการ อปท.โปร่งใส 
หัวใจคุณธรรม 5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดัับปฐมวัย 50,000 50,000

โครงการคุ้มครองสวัส
ดิภาพและจัดสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน

15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตะกร้อเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาบาสเกตบอล
เทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย

15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย

50,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี
ลอยกระทง

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี
วันขึนปีใหม่

1,500

โครงการจัดงาน
ประเพณี
วันสงกรานต์

190,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสิบ 
แข่งเรือ ไหลเรือไฟ 
ไหว้พระแก้วคู่บ้าน

800,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี  
ราชพิธี

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา 5,000

โครงการจัดงานวันไท
โย้ย 450,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล
โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์เพือการ
ท่องเทียว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาบาสเกตบอล
เทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย

15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย

50,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี
ลอยกระทง

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี
วันขึนปีใหม่

1,500

โครงการจัดงาน
ประเพณี
วันสงกรานต์

190,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสิบ 
แข่งเรือ ไหลเรือไฟ 
ไหว้พระแก้วคู่บ้าน

800,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี  
ราชพิธี 50,000 50,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา 5,000

โครงการจัดงานวันไท
โย้ย 450,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล 60,000 60,000

โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์ 15,000 15,000

โครงการจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์เพือการ
ท่องเทียว

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินงาน
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชร่วมกับหน่วย
งานอืน

40,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดการบริการ
สาธารณะ

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการเผยแพร่ให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน

โครงการพัฒนาผู้
บริหาร  สมาชิกสภา 
บุคลากรของเทศบาล
โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกําจัด
ขยะ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และประชาชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินงาน
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

10,000 10,000

โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 5,000 5,000

โครงการบูรณาการ
กําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชร่วมกับหน่วย
งานอืน

40,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดการบริการ
สาธารณะ

5,000 5,000

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

70,000 70,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 100,000 100,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 30,000

โครงการเผยแพร่ให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน

10,000 10,000

โครงการพัฒนาผู้
บริหาร  สมาชิกสภา 
บุคลากรของเทศบาล

140,000 140,000

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบกําจัด
ขยะ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และประชาชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล

โครงการเพิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 10,000

โครงการรักนํารักป่า 10,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมันคงภายใน

โครงการเลือกตังนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
อําเภออากาศ
อํานวย

80,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนกิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และกิจกรรมสตรี

15,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมคน
พิการ

15,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ

60,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล

10,000 10,000

โครงการเพิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 10,000

โครงการรักนํารักป่า 10,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความมันคงภายใน

10,000 10,000

โครงการเลือกตังนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล

200,000 200,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
อําเภออากาศ
อํานวย

80,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนกิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

50,000 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
และกิจกรรมสตรี

15,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมคน
พิการ

15,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ

60,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมและปศุ
สัตว์

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านคหกรรม 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านช่าง 25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมและสิง
ประดิษฐ์

10,000

โครงการสนันสนุนค่า
ใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตําบลอากาศอํานวย)

โครงการสนันสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด วัดทุ่ง)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียน
เทศบาลอากาศอํานวย 
(ชุมชนอุปถัมภ์))

โครงการสร้างจิตสํานึก
ประชาชนในการกําจัด
ขยะ

10,000

โครงการสังคม
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
และประสบปัญหาทาง
สังคม

10,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมและปศุ
สัตว์

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านคหกรรม 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านช่าง 25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมและสิง
ประดิษฐ์

10,000

โครงการสนันสนุนค่า
ใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตําบลอากาศอํานวย)

283,000 283,000

โครงการสนันสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด วัดทุ่ง)

149,990 149,990

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียน
เทศบาลอากาศอํานวย 
(ชุมชนอุปถัมภ์))

1,556,320 1,556,320

โครงการสร้างจิตสํานึก
ประชาชนในการกําจัด
ขยะ

10,000

โครงการสังคม
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
และประสบปัญหาทาง
สังคม

10,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจและจัด
ทําข้อมูลพืนฐาน
เทศบาล

โครงการสํารวจและรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน

โครงการให้ความรู้
เกียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
โครงการให้ความรู้
เกียวกับระเบียบพัสดุ

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000

โครงการอาหารกลาง
วัน

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 340,000 10,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจและจัด
ทําข้อมูลพืนฐาน
เทศบาล

10,000 10,000

โครงการสํารวจและรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

10,000 10,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน

1,000 1,000

โครงการให้ความรู้
เกียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

10,000 10,000

โครงการให้ความรู้
เกียวกับระเบียบพัสดุ 30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 2,125,700 2,125,700

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 10,000 50,000 98,000 578,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 10,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 54,000 189,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 145,000 235,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 160,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 3,000 80,000 128,000 521,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 30,000

วัสดุอืน 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 19,000

ค่าไฟฟ้า 266,000 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน

ค่าจัดซือเก้าอี

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 
ลินชัก

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 ลิน
ซัก

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน

ค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า

ค่าจัดซือวิทยุสือสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 15,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 10,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,721,269 3,721,269

วัสดุการเกษตร 5,000 25,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,000 5,000 3,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 258,000 363,000

วัสดุอืน 10,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 36,000 10,000 46,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 40,000 110,000 169,000

ค่าไฟฟ้า 90,000 414,000 782,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 100,000 105,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 3,600 3,600

ค่าจัดซือเก้าอี 10,000 10,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 
ลินชัก 4,000 4,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 15 ลิน
ซัก 4,000 4,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 9,600 9,600

ค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้า 100,000 100,000

ค่าจัดซือวิทยุสือสาร 45,000 45,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก
ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ

ค่าจัดซือสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ ตาม
อัธยาศัย
โครงการพัฒนาปรับ
ปรุงห้องสมุดศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน เทศบาล
ตําบลอากาศอากาศ 
อํานวย

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 19,000

ค่าจัดซือถังต้มนํา
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน
ค่าจัดซือเลือยตัดแต่ง
พุ่มไม้ 4,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองฉีดนํา
แรงดันสูง 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 104,000 104,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 15,800 13,200 29,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก 7,700 7,700

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ 17,400 17,400

ค่าจัดซือสํารองไฟฟ้า 11,600 11,600

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ ตาม
อัธยาศัย

50,000 50,000

โครงการพัฒนาปรับ
ปรุงห้องสมุดศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน เทศบาล
ตําบลอากาศอากาศ 
อํานวย

30,000 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 19,000

ค่าจัดซือถังต้มนํา
ไฟฟ้า 15,000 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

95,000 95,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 59,000 59,000

ค่าจัดซือเลือยตัดแต่ง
พุ่มไม้ 4,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองฉีดนํา
แรงดันสูง 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถ
จักรยานยนต์ 40,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด 
cctv

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือกระบองไฟ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาและนันทนาการ
ในสถานศึกษา

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง 
ขยายผิวจราจร
ถนนรวมมิตรข้าง
โรงเรียน
อากาศอํานวยศึกษา 
ชุมชนที 15

523,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํา
ถนนรวมมิตรฝังทิศ
ตะวันออก
หน้าวัดศรีโพนเมือง 
ชุมชนที 15

1,040,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนําถนนสรร
เพชรไปจดเขตถนน
ทางหลวงสาย 2177
(อากาศ-ศรีสงคราม) 
ชุมชนที 17

5,191,000

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  15:03:46 หน้า : 21/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถ
จักรยานยนต์ 40,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด 
cctv 66,000 66,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือกระบองไฟ 4,000 4,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาและนันทนาการ
ในสถานศึกษา

500,000 500,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง 
ขยายผิวจราจร
ถนนรวมมิตรข้าง
โรงเรียน
อากาศอํานวยศึกษา 
ชุมชนที 15

523,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํา
ถนนรวมมิตรฝังทิศ
ตะวันออก
หน้าวัดศรีโพนเมือง 
ชุมชนที 15

1,040,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนําถนนสรร
เพชรไปจดเขตถนน
ทางหลวงสาย 2177
(อากาศ-ศรีสงคราม) 
ชุมชนที 17

5,191,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบระบายนํา
บริเวณสีแยกถนน
ราษฎร์พัฒนา
ตัดกับถนนมิตรไมตรี 
ชุมชนที 4,5,6

60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมห้อง
นํา ห้องสุขา ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอากาศ
อํานวย

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบระบายนํา
บริเวณสีแยกถนน
ราษฎร์พัฒนา
ตัดกับถนนมิตรไมตรี 
ชุมชนที 4,5,6

60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

150,000 150,000

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

100,000 100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมห้อง
นํา ห้องสุขา ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอากาศ
อํานวย

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

102,000 102,000

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

102,000 102,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี

136,000 136,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลาง
วัน

เงินอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 100,000

รวม 16,006,200 518,000 24,000 10,538,880 2,295,860 718,392 4,497,100 1,276,248
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลาง
วัน 5,780,000 5,780,000

เงินอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 100,000

รวม 2,417,260 26,085,859 3,265,550 17,356,651 85,000,000
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