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ประกาศเทศบาลต าบลฟากท่า  

เร่ือง  การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
************************ 

ตามที่  สภาเทศบาลต าบลฟากท่า ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลฟากท่า สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  และนายอ าเภอฟากท่า ได้เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือพิจารณาลงนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลฟากท่าแล้ว จึงส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาเพ่ือให้นายกเทศมนตรีลง
นามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป  นั้น  

อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 60 , 62 , 63 และ 65   แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล      พ.ศ. 2469  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.  2562  เทศบาลต าบลฟากท่า จึง
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 ประกาศ ณ วันที่   29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

                                                                           
  (นายวิทยา  รักสัจจา)                                                                                            

นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า 
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ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

ของ 
 
 

เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 
อ ำเภอฟำกท่ำ  จังหวัดอุตรดิตถ ์
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลฟากท่า 
 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลฟากท่า  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาเทศบาลต าบลฟากท่าอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้   คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลฟากท่า  จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายในการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
1. สถำนกำรณ์คลัง 
 1.1 งบประมาณจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีสถานะการเงิน ดังนี้   
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จ านวน    38,408,064.27  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม            จ านวน    36,417,101.00  บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน   14,636,649.31  บาท 
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  0  โครงการ 
           รวม  0.00  บาท 
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  1  โครงการ   รวม 36,000.00  บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง      จ านวน                       2,933,618.66  บาท 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ  2563 ณ วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
 (1) รายรับจริง  จ านวน  22,253,809.36  บาท  ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร     จ านวน           4,737.59   บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต   จ านวน       192,119.70   บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน       274,828.73   บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน           0.00    บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน        139,830.00   บาท 
      หมวดรายได้จากทุน       จ านวน       0.00   บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน             13,853,029.34  บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน               7,789,264.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน    33,014.00   บาท 
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 (3) รายจ่ายจริง   จ านวน  14,313,481.86 บาท  ประกอบด้วย 
      งบกลาง         จ านวน       1,900,128.30   บาท 
      งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)   จ านวน        9,152,012.00  บาท 
      งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)    จ านวน         2,761,746.56  บาท 
      งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)              จ านวน          242,235.00  บาท 
      งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)       จ านวน                   0.00  บาท 
      งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)       จ านวน          257,360.00  บาท  
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน            33,014.00  บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                        จ านวน      3,294,876.61      บาท 
          (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม        จ านวน    00.00       บาท 
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้             จ านวน    00.00       บาท 
 
3. งบเฉพำะกำร 
 ประเภทกิจกำรประปำ  กิจกำรประปำ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
                               รายรับจริง                                จ านวน                              326,040.95 บาท                 
                               รายจ่ายจริง                               จ านวน                              249,602.17 บาท 
                               ก าไรสะสม      จ านวน                        76,438.78 บาท 
   เงินสะสม               จ านวน                       1,146,738.46 บาท 
                               ทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน     27,108.49 บาท 
   กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ      จ านวน                      0.00 บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล      จ านวน                      0.00 บาท 
   เงินฝากธนาคาร                          จ านวน                           1,250,498.65  บาท 
   ทรัพย์รับจ าน า         จ านวน                     0.00  บาท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 

อ ำเภอฟำกท่ำ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  

รำยรับ รำยรับจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

รำยรับจัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 74,092.65 33,000.00 33,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 204,528.65 154,200.00 144,000.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 294,560.78 350,000.00 350,000.00 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 131,220.00 20,800.00 38,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 704,402.08 558,000.00 565,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 17,741,323.41 17,992,000.00 17,665,000.00 
     รวมรำยได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น  

17,741,323.41 17,992,000.00 17,665,000.00 
   

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,734,061.00 8,300,000.00 8,770,000.00 
    รวม รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

7,734,061.00 8,300,000.00 8,770,000.00 

รวม 26,179,786.49 26,850,000.00 27,000,000.00 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 

ปี 2562 
ประมำณกำร 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 
จ่ำยจำกงบประมำณ    
   งบกลาง 2,549,582.63 4,370,600.00 4,080,500.00 
   งบบุคลากร 10,620,182.00 11,759,040.00 11,841,990.00 
   งบด าเนินงาน 4,290,568.19 6,126,732.00 6,605,300.00 
   งบลงทุน 2,405,124.00 4,055,628.00 3,937,010.00 
   งบเงินอุดหนุน 583,000.00 538,000.00 535,200.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 20,448,456.82 26,850,000.00 27,000,000.00 
รวม 20,448,456.82 26,850,000.00 27,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัต ิ
 
 
 
 

เรื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 
อ ำเภอฟำกท่ำ  จังหวัดอุตรดิตถ ์
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

ของ เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 
อ ำเภอฟำกท่ำ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,666,990.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,206,800.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 2,058,200.00 
    แผนงานสาธารณสุข 1,108,000.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 1,964,800.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 370,000.00 
    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 760,000.00 
 ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,784,710.00 

ด้ำนกำรด ำเนนิกำรอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 4,080,500.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 27,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



7 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 

อ ำเภอฟำกท่ำ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร ประมำณกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
    งบกลาง 2,549,582.00 4,370,600.00 4,080,500.00 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  
    และค่าจ้างชั่วคราว) 

10,620,182.00 11,759,040.00 11,841,990.00 
   

   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
   และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

4,290,568.19 6,126,732.00 6,605,300.00 
   

   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,405,124.00 4,055,628.00 3,937,010.00 
   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 0.00   
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 583,000.00 538,000.00 535,200.00 

รำยจ่ำยจำกงบประมำณ 20,448,456.82 26,850,000.00 27,000,000.00 
รวม 20,448,456.82 26,850,000.00 27,000,000.00 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  2564  ของ  เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 
อ ำเภอฟำกท่ำ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

หลักกำร 
งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น   ยอดรวม     27,000,000.00  บำท 

 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,666,990.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,206,800.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 2,058,200.00 
    แผนงานสาธารณสุข 1,108,000.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 1,964,800.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 370,000.00 
    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 760,000.00 
 ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,784,710.00 
     แผนงานการเกษตร 0.00 
     แผนงานการพาณิชย์ 0.00 
ด้ำนกำรด ำเนนิกำรอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 4,080,500.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 27,000,000.00 
 

 

เหตุผล 
 

 เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า ที่ได้ก าหนด
แผนงานโครงการกิจกรรมไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561 - 2565)  ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) 
“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอ าเภอฟากท่า ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความต้องการของประชาชน จึงเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลฟากท่า พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
ต่อไป   
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เทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 
อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 65   จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล
ฟากท่า และโดยอนุมัตขิองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  27,600,000.-  บาท 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
                  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  27,000,000.- บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
           แผนงานบริหารทั่วไป 10,666,990.00 
           แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,206,800.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
           แผนงานการศึกษา 2,058,200.00 
          แผนงานสาธารณสุข 1,108,000.00 
         แผนงานเคหะและชุมชน 1,964,800.00 
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 370,000.00 
         แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 760,000.00 
ด้ำนเศรษฐกิจ  
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,784,710.00 
ด้ำนกำรด ำเนนิกำรอ่ืน  
       แผนงานงบกลาง 4,080,500.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 27,000,000.00 
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 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    600,000.00    บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 600,000.00 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรำยจ่ำย 600,000.00 
 
 ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายของเทศบาล 
 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่........29..กนัยายน...2563................. 
 
       (ลงนาม).............วิทยา......รักสัจจา........... 
                 (นายวิทยา  รักสัจจา) 
            นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า 
 
                            เห็นชอบ 
 
(ลงนาม)......ธนากร  อ้ิงจิตรไพศาล....... 
 (...นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล...) 
ต าแหน่ง....ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.......... 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ประจ ำปีงบประมำณ  2564 
เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 

อ ำเภอฟำกท่ำ   จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  27,000,000  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรร   
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
ด้านบริหารทั่วไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  
งานบริหารทั่วไป  (00111)                          รวม   8,387,990   บาท 
     งบบุคลำกร                   รวม   6,014,990   บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)                   รวม   2,624,640   บำท 
 

 ประเภทรำยจ่ำย  เงินเดือนนำยก/รองนำยก                              จ ำนวน       695,520    บำท   
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ของนายกเทศมนตรีและ    
    รองนายกเทศมนตรี   
 

 ประเภทรำยจ่ำย  เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก        จ ำนวน   120,000    บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

 ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
 

 ประเภทรำยจ่ำย  เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก      จ ำนวน      120,000    บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี   
           รองนายกเทศมนตรี 

 

 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี      จ ำนวน     198,720   บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ของเลขานุการ   
           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

 ประเภทรำยจ่ำย  เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,490,400  บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 
           สมาชิกสภาเทศบาล  

 

หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                รวม   3,390,350    บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  เงินเดือนพนักงำน                  จ ำนวน  2,800,000      บำท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ 
           ให้กับพนักงานเทศบาล   
 ประเภทรำยจ่ำย  เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน                           จ ำนวน    90,000      บำท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   

  ให้กับพนักงานเทศบาล  และเงินค่าตอบแทนรายเดือน 
            ของปลัดเทศบาลต าบลฟากท่า ฯลฯ 
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ประเภทรำยจ่ำย  เงินประจ ำต ำแหน่ง                 จ ำนวน     126,000   บำท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล 
 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                                 จ ำนวน    374,350   บำท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ   
           ให้กับพนักงานจ้าง  

  
     งบด ำเนินงำน                           รวม   2,190,000 บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทน                 รวม     290,000  บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จ ำนวน   130,000    บำท 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร                            จ ำนวน 80,000  บำท                     

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อ  
           หรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุม 
           งานก่อสร้างของเทศบาล ฯลฯ    
           ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง   จ ำนวน 50,000 บำท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำเบี้ยประชุม                    จ ำนวน     10,000   บำท  
           -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมส าหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง 
            ให้เป็นกรรมการสามัญ  หรือวิสามัญ  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
            กรรมการชุมชน กรรมการพัฒนาเทศบาลที่ได้ปฏิบัติงานหน้าที่ 
            เกี่ยวกับกิจการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร      จ ำนวน      20,000    บำท  
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
           ให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ที่มีค าสั่งให้ปฏิบัติงาน 
           นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ   

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำเช่ำบ้ำน                   จ ำนวน   100,000    บำท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน 

ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือผ่อนช าระราคาบ้าน ฯลฯ    
           ให้กับพนักงานเทศบาล 

ประเภทรำยจ่ำย  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                 จ ำนวน     30,000   บำท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร   

           พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย                 รวม  1,040,000  บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร            รวม      60,000    บำท  
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ                                                     จ ำนวน  30,000    บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างท าการ 

          อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  ค่าจ้างจัดท าป้าย  ค่าถ่ายเอกสาร 
          ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับ  
          หนังสือ  วารสาร  รายงานกิจการประจ าปี  ฯลฯ    
         -ค่ำเบี้ยประกัน                                                              จ ำนวน  30,000 บำท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถราชการประเภทภาคบังคับ ตาม พรบ.  
           คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ      
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย 
           ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.  2562 
  

 ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร                 รวม        35,000    บำท 
        -  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                             จ ำนวน     10,000    บำท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
           ที่มานิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน     
           และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
           เช่น   ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  
           ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการ  
           และค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองบุคคล  
           หรือคณะบุคคล  ฯลฯ    
      -  ค่ำรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล  หรือคณะกรรมกำร                  จ ำนวน     20,000    บำท 
         หรือคณะอนุกรรมกำร 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล   
          หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั้ง  
          ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของ 
          กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
          รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ   
          และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
          ของผู้บริหารท้องถิ่นฯลฯ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย 
          ที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
          ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองฯลฯ   
     -  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีหรือวันส ำคัญของชำติ                   จ ำนวน     5,000    บำท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีหรือวันส าคัญ  
          ของชาติ  เช่น  วันจกัรี  วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
           ส าหรับ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น พวงมาลา พานพุ่ม เป็นต้น 

 
 
 

 
 



14 
 

 

 ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ        รวม  945,000    บำท 
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ       
 

 -  โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย                                จ ำนวน     20,000    บำท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม 
             ให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
             ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน 
             และอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ     
           - เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
             แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14)  พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (6) 
             และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
             อปท.พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9)  
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 86 โครงการที่ 3 
 

         -  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้                           จ ำนวน     170,000  บำท        
 ให้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครอง 

           สว่นท้องถิ่นในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
           ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน 
           และอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ     
          -เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
           เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลว.7 มิถุนายน 2547 ข้อ 294  
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 86 โครงการที่  4 
   
     -  โครงกำรอบรมให้ควำมรู้งำนทะเบียนรำษฎร                         จ ำนวน     20,000    บำท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม 
             ให้ความรู้งานทะเบียนราษฎร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
             ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน 
             และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ     
           - เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
             แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14)  พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (6),(9) 
             และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
             อปท.พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9) 
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) การแก้ไข การเพ่ิมเติม  
             หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ครั้งที่ 5/2563) (ฉบับทบทวน)  
             หน้าที่ 52 โครงการที่ 1 
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-  โครงกำรกำรจัดงำนวันเทศบำล                                                  จ ำนวน     15,000    บำท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล ในการ 
             จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องไทยธรรม    
             ดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
             ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด  
             และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ 
           - เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
             แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14)  พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (9) 
           - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว.24 ก.ย.2561  
             เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการจัดงานประเพณีตามอ านาจหน้าที่ 
             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ.2561–2565)  
             การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2563  
             (ฉบับทบทวน) หน้าที่ 33 โครงการที่ 2 
 
-  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                   จ ำนวน   420,000   บำท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ 

            ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สภาท้องถิ่นเทศบาล พนักงานเทศบาล      
 
-  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น       จ ำนวน  200,000  บำท        
         -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
          ผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด   
      

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                       จ ำนวน   100,000   บำท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืนที่    
         ช ารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีปกติ  ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์   
         เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เย็น  โทรทัศน์  รถยนต์ส่วนกลาง  เครื่องเสียง   
         เครื่องขยายเสียง  เครื่องเสียงตามสายหอกระจายข่าว 
         แบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์  ฯลฯ    
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หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ                 รวม   505,000   บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุส ำนักงำน                      จ ำนวน   100,000   บำท  

           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น วัสดุ เครื่องเขียน  
            และอุปกรณ ์กระดาษถ่ายเอกสาร ตรายาง  แบบพิมพ์ต่าง ๆ 
            หนังสือพิมพ์  ฯลฯ 

 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                   จ ำนวน     10,000   บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   
           หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  บัลลาตต์ สตาร์ทเตอร์   
           สายไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ขาเหล็ก  ฟิวส์  ฯลฯ 

 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                 จ ำนวน   80,000   บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
           ของรถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  และเครื่องยนต์ต่าง ๆ 
           เช่น  ยางใน  ยางนอก  แบตเตอรี่  หัวเทียน  โชค๊อัพ   
           ฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์  ฯลฯ  

 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           จ ำนวน   250,000   บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     
           ของรถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  และเครื่องยนต์ต่าง ๆ   
           เช่น  น้ ามันหล่อลื่น  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันเบรก  น้ ากลั่น ฯลฯ   
 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่                    จ ำนวน   5,000   บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น   

 กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ผ้าดิบ  ฯลฯ   
 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุคอมพิวเตอร์                             จ ำนวน   60,000   บำท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์   
            แป้นพิมพ์  เม้าส์  สาย USB  แผ่น CD ฯลฯ 
 

                     ค่ำสำธำรณูปโภค          รวม    355,000   บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำไฟฟ้ำ                                   จ ำนวน   300,000   บำท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า (รายเดือน) ของส านักงานเทศบาล โรงยิม   

           อาคารอเนกประสงค์  ศาลาธรรมสังเวช  และกล้อง CCTV ฯลฯ  
 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบริกำรโทรศัพท์                                         จ ำนวน    20,000   บำท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ (รายเดือน)  เช่น    

           ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์  ค่าใช้โทรศัพท์ภายในพ้ืนที่ โทรศัพท์ทางไกล  
           โทรศัพท์เคลื่อนที่  ฯลฯ ในการติดต่อประสานงานของทางราชการ   
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ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบริกำรไปรษณีย์                            จ ำนวน    15,000   บำท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ   
            ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร  ฯลฯ 
 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม                            จ ำนวน    20,000   บำท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รายเดือน)   
           เช่น  ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์  และค่าบริการเครือข่าย  Internet ฯลฯ   

 

     งบลงทุน                                  รวม  183,000  บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์                               รวม   183,000   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                           รวม   106,500    บำท 
 เก้ำอ้ีท ำงำนส ำหรับนำยกเทศมนตรี                                                 จ ำนวน 5,500   บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ส าหรับนายกเทศมนตรี 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  ชนิดบุนวม มีพนักพิงสูง มีที่ท้าวแขน 
ล้อเลื่อน  จ านวน 1 ตัว  ๆ ละ  5,500.- บาท   

           (ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
เก้ำอ้ีท ำงำนส ำหรับรองนำยกเทศมนตรี                                      จ ำนวน  10,000  บำท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ส าหรับรองนายกเทศมนตรี  
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ชนิดบุนวม มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน 
 ล้อเลื่อน จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท   

           (ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
           ของส านักงบประมาณ ) 
          เก้ำอ้ีท ำงำนส ำหรับสมำชิกสภำเทศบำลฯ      จ ำนวน  54,000.- บำท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับสมาชิกสภาเทศบาลฯ   
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ชนิดบุนวม มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน 
 ล้อเลื่อน จ านวน 12 ตัวๆ ละ 4,500.- บาท   

           (ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
           ของส านักงบประมาณ ) 
         พัดลมอุตสำหกรรมตั้งพ้ืน                          จ ำนวน  14,000.- บำท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว  
           ใบพัดเหล็ก จ านวน 4  ใบพัด ปรับระดับแรงลมได้  3 ระดับ  
           ปรับระบบส่ายได้ ม ีoverload  ท าหน้าที่ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์ 
           มีความร้อนสูง ก าลังไฟ 225 วัตต์ จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,500.- บาท   
           เป็นเงิน 14,000.- บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
           ของส านักงบประมาณ ) 
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-เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน                                            จ ำนวน    23,000   บำท 

          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง 
           โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 
           ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
           และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เพ่ือติดตั้งในห้องผู้บริหาร จ านวน 1 เครื่อง  
           (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
 

ประเภทรำยจ่ำย  ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่                   จ ำนวน   6,500   บำท 
-โทรทัศน์  แอล อี ดี  (LED TV)                              จ ำนวน   6,500   บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาด 32 นิ้ว แสดงภาพด้วย 
  หลอดภาพ แบบ LED Backlight จ านวน 1 เครื่อง 
  เพ่ือใช้ในส านักงานเทศบาลฯ  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
  ของส านักงบประมาณ ) 

 

 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์                จ ำนวน  70,000 บำท 
 -ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ                     จ ำนวน 70,000 บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือ 
           ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น  ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
           หรือครุภัณฑ์อ่ืนใด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
 

  
 

 
 
 
 
 

************************ 
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ด้านบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)        
งานบริหารงานคลัง (00113)                    รวม  2,279,000   บาท 
     งบบุคลำกร                  รวม   1,912,000   บำท    
     หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)              รวม    1,912,000     บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  เงินเดือนพนักงำน              จ ำนวน  1,510,000   บำท  -    
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนฯลฯ 
               ให้กับพนักงานเทศบาล   
          ประเภทรำยจ่ำย  เงินประจ ำต ำแหน่ง                จ ำนวน   42,000   บำท 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง               จ ำนวน   360,000   บำท 
          -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ 
            ให้กับพนักงานจ้าง   
     งบด ำเนินกำร                    รวม   316,000  บำท   
      หมวดรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทน                             รวม     65,000   บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำเช่ำบ้ำน            จ ำนวน   60,000   บำท   -   
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน   
                ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือผ่อนช าระราคาบ้าน ฯลฯ  
               ให้กับพนักงานเทศบาล   
 ประเภทรำยจ่ำย  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       จ ำนวน   5,000   บำท                            
              -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
                ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
     หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย                  รวม   175,000   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร         จ ำนวน   15,000   บำท  
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ                            จ ำนวน  15,000 บำท 

          -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 
             อย่างหนึ่ง เช่น ค่าจัดท าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม 
             หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับ และ ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆฯลฯ 
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 ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ          รวม   150,000   บำท 
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ       

             ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                            จ ำนวน  150,000  บำท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   
                 และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   
                ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
                ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
               ให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  
  ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม             จ ำนวน   10,000   บำท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
              ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ที่ช ารุดเสียหาย 
              ให้ใช้การไดดี้ปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์   
             รถจักรยานยนต์กองคลัง ฯลฯ  
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ        รวม    56,000   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุส ำนักงำน         จ ำนวน   20,000   บำท  
             -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์   
              กระดาษถ่ายเอกสาร  ตรายาง  ใบเสร็จรับเงิน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                    จ ำนวน   3,000   บำท  
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
              ของรถจักรยานยนต์กองคลัง  เช่น  ยางนอก  ยางใน     
              แบตเตอรี่  กระจก  หลอดไฟ  ฯลฯ   
 ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               จ ำนวน   3,000   บำท                  
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
             ของรถจักรยานยนต์กองคลัง  เช่น  น้ ามันหล่อลื่น   
            น้ ามันเครื่อง  น้ ากลั่น ฯลฯ     

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุคอมพิวเตอร์                   จ ำนวน   30,000   บำท 
            -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์   
             แป้นพิมพ์  เม้าส์  สาย USB  แผ่น CD ฯลฯ 
                      หมวดรำยจ่ำย  ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม   20,000   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม                จ ำนวน   20,000   บำท  
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รายเดือน)   
            เช่น  ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์  และค่าบริการเครือข่าย Internet ฯลฯ 
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     งบลงทุน                       รวม   51,000   บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์      รวม   51,000   บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                   รวม   5,000   บำท 
 พัดลมติดผนัง                             จ ำนวน   5,000   บำท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                 ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  จ านวน 2 เครื่องๆ ละ  2,500.-  บาท  
                 (ราคาตามท้องตลาด  ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
                 ของส านักงบประมาณ)   
 ประเภทรำยจ่ำย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      รวม   46,000   บำท 
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ส ำหรับงำนประมวลผล                       จ ำนวน   46,000   บำท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   
                 ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ  23,000.-  บาท  
                (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   
 
 
 
 

************* 
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ด้านบริหารทั่วไป  (00100)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)         รวม   1,206,800   บาท 
     งบบุคลำกร                       รวม   425,000   บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)     รวม   425,000   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง     จ ำนวน 380,000     บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ 

ให้กับพนักงานจ้าง   
ประเภทรำยจ่ำย  เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง     จ ำนวน   45,000    บำท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ   
ให้กับพนักงานจ้าง   

     งบด ำเนินงำน                รวม   681,800  บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทน      รวม     20,000  บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   รวม      20,000  บำท 
- ค่ำตอบแทน อปพร.                        จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา 
ที่เสียไปให้กับอาสาสมัครที่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่าย เช่น อปพร. 
ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับงานการป้องกัน 

          และบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย 
          ของประชาชน ตามกฎหมาย เป็นต้น    
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย       รวม  401,800  บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                                   รวม       9,800   บำท 

- ค่ำเบี้ยประกัน     จ ำนวน  9,800   บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถราชการประเภทภาคบังคับ ตาม พรบ.  

           คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ า ฯลฯ      
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย 
           ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.  2562  
 ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ    รวม   342,000    บำท 

รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ             
- โครงกำรรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติภัยทำงถนน           จ ำนวน     2,000   บำท 
 ช่วงเทศกำลวันปีใหม่และวันสงกรำนต์        

          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน   
           และลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์   
           โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (1),(2/1) และพ.ร.บ. 
 ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29),(30) 

          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่  95 โครงการที่  4 
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- โครงกำรซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย              จ ำนวน    50,000  บำท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการซ้อมแผนช่วยเหลือ 
                ผู้ประสบภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
                ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน 
                และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ     

-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (6)  
 และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
 ให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  มาตรา 16 (29),(30) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561-2565)  
 หน้าที่ 94  โครงการที่ 2 

- โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน   จ ำนวน  250,000 บำท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

               ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
               เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ     

-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (6)  
และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  มาตรา 16 (29),(30) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 93  โครงการที่ 1 

          -   โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย          จ ำนวน   30,000  บำท    
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ความรู้ด้านป้องกัน 

               บรรเทาสาธารณภัย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
               ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน 
               และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ     
              -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (6)  
และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  มาตรา 16 (29),(30) 

              -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 94 โครงการที่ 3 

 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                            จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
  และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 

            ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   
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ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม           จ ำนวน   50,000   บำท 
          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์   

 หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ช ารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีปกติ     
 เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ า    
 ตู้เก็บเครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

 
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ            รวม   260,000   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง         จ ำนวน   100,000   บำท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
           ของรถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ า และเครื่องยนต์ต่าง ๆ 
           เช่น  ยางใน  ยางนอก  แบตเตอรี่  โช๊คอัพ   
           ฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์  ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 จ ำนวน   80,000   บำท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     
           ของรถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ า และเครื่องยนต์ต่าง ๆ   
           เช่น  น้ ามันหล่อลื่น  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันเบรก  น้ ากลั่น ฯลฯ   

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุเครื่องแต่งกำย             จ ำนวน      50,000   บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น    

ชุดปฏิบัติการดับเพลิง  ได้แก่  เสื้อ  กางเกง  เข็มขัด   
หมวก  รองเท้า  ถุงมือ ฯลฯ   
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุเครื่องดับเพลิง                         จ ำนวน     30,000   บำท 

           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ า  
           สายดับเพลิงข้อต่อสายส่งน้ า  ข้อต่อดับเพลิง  ข้อลด 
           ข้อแยก หัวฉีดน้ าดับเพลิง ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 
           เครื่องดบัเพลิง อุปกรณ์เตือนภัย บันไดฉุกเฉิน ไซเรน  ฯลฯ   
 
     งบลงทุน         รวม    100,000  บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์         รวม    100,000  บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์        จ ำนวน   100,000   บำท 
          - ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ  
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
           หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น  ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
           และขนส่ง  หรือครุภัณฑ์อ่ืนใด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)                   รวม   467,500   บาท 
     งบบุคลำกร                                     รวม   353,000   บำท   
     หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                           รวม   353,000   บำท 
      ประเภทรำยจ่ำย  เงินเดือนพนักงำน               จ ำนวน   353,000    บำท                                 
       - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 
         เงินเดือน ฯลฯ  ให้กับพนักงานเทศบาล   
     งบด ำเนินงำน                                                         รวม    95,000   บำท                     
     หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย                            รวม   60,000   บำท 
      ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                 รวม    10,000     บำท 
      - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ     จ ำนวน   10,000     บำท  
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างท าการ 
        อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ค่าจ้างจัดท าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร 
        ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับ ฯลฯ 
 
      ประเภทรำยจ่ำย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ                 
      รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ                                          รวม   40,000   บำท 
     -  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                    จ ำนวน  40,000  บำท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
          และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
         ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
         ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
         ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  

  
  ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม    จ ำนวน   10,000   บำท 
          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
           หรือทรัพย์สินอื่นที่ช ารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีปกติ  
           ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ    
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 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ            รวม   35,000   บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุส ำนักงำน                 จ ำนวน   15,000   บำท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น วัสดุ เครื่องเขียน   

            และอุปกรณ ์กระดาษถ่ายเอกสาร ตรายาง  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ 
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุคอมพิวเตอร์                 จ ำนวน   20,000   บำท 

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์   
            แป้นพิมพ์  เม้าส์  สาย USB  แผ่น CD ฯลฯ 
  
         งบลงทุน         รวม 19,500  บำท  

หมวดรำยจ่ำย  ครุภัณฑ์      รวม 19,500     บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์ส ำนักงำน     
          เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน  17,000 บำท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

          เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ                               จ ำนวน  2,500 บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
 

 
 
 
 
 
 

************************************************ 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)       รวม   1,590,700   บาท 
งบบุคลำกร                            รวม   582,000   บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                 รวม   582,000   บำท 
         ประเภทรำยจ่ำย เงินเดือนพนักงำน                       จ ำนวน  300,000     บำท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนฯ 
ให้กับ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด เทศบาลต าบลฟากท่า   

          ประเภทรำยจ่ำย เงินวิทยฐำนะ       จ ำนวน  42,000 บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ  

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดเทศบาลต าบลฟากท่า 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง             จ ำนวน    216,000     บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ 

           ให้กับพนักงานจ้าง  
ประเภทรำยจ่ำย  เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน   24,000   บำท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  ให้กับพนักงานจ้าง   
งบด ำเนินงำน                รวม  643,500  บำท  
         หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน      รวม   30,000  บำท 
         ประเภทรำยจ่ำย ค่ำเช่ำบ้ำน       จ ำนวน 20,000  บำท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนช าระเงินกู้ 
เพ่ือผ่อนช าระราคาบ้าน ฯลฯ ให้กับข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด เทศบาลต าบลฟากท่า 

          ประเภทรำยจ่ำย เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                             จ ำนวน  10,000 บำท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัด เทศบาลต าบลฟากท่า ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯลฯ 

หมวดรำยจ่ำย   ค่ำใช้สอย                  รวม  333,600 บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                          รวม  112,000   บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ     จ ำนวน     10,000   บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างท าการ           

          อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  ค่าจ้างจัดท าป้าย  ค่าถ่ายเอกสาร 
          ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับ ฯลฯ   
       - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลฟำกท่ำ  จ ำนวน  102,000   บำท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                
          ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า จ านวน 1 คน 
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        ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ    รวม   211,600  บำท 

รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ                   
         - โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ      รวม  156,600   บำท 
         - โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
           เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ (อำหำรกลำงวัน)                           จ ำนวน 100,000   บำท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน 
            ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
            ต าบลฟากท่า (อาหารกลางวัน) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
            ค่าจ้างจัดท าอาหารกลางวัน ฯลฯ   
           -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
            แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (7)  
            และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
            อปท.พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
           การแก้ไขการเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที ่5/2563  
           (ฉบับทบทวน)  หน้าที่  34  โครงการที่  1 
         - โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
           ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลฟำกท่ำ                   จ ำนวน   34,000  บำท  
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
           การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.เทศบาลต าบลฟากท่า 
           โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           เทศบาลต าบลฟากท่า อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี 
         - เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0816.2/ว. 3274 ลว. 19 มิ.ย 2561 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
           การแก้ไขการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2563 
           (ฉบับทบทวน)  หน้าที่  36  โครงการที่  5 
     -   โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
          ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก                                               จ ำนวน  22,600  บำท 
     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
         การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  
        ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0816.2/ว. 3274 ลว. 19 มิ.ย 2561 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
       การแก้ไขการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2563  
       (ฉบับทบทวน)  หน้าที่  37  โครงการที่  6 
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 -  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ                               จ ำนวน  30,000  บำท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่  
      ของรางวัลในการแสดงเล่นเกมส์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ 
    -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 
     แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 มาตราที่ 50 (7) และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและ 
     ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
     หน้าที่  59  โครงการที่  1 
 -  โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ                                              จ ำนวน    5,000  บำท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ 
      คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า ในการจัดอบรม  
      และศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
      ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ 
      ค่ายานพาหนะ ในการศึกษาดูงาน  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าเช่าที่พัก 
      และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ      
     -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 
      แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14 ) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (6) และ 
      พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
      มาตรา 16 (9) 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565)   
     หน้าที่  62  โครงการที่  6 
    -  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                     จ ำนวน  20,000  บำท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
      และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
      ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
      ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
      ให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลฟากท่า  
     ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม     จ ำนวน   10,000   บำท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
        หรือทรัพย์สินอื่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า 
        ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีปกติ  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์   
        เครื่องพิมพ์  ตู้เก็บเอกสาร    ฯลฯ  
หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ                  รวม  248,400  บำท 
       ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุส ำนักงำน               จ ำนวน   10,000   บำท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น วัสดุ เครือ่งเขียน   
          และอุปกรณ ์กระดาษถ่ายเอกสาร ตรายาง  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ 
          เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า 
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       ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำอำหำรเสริม (นม)       รวม  218,400   บำท 
       - โครงกำรสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
         เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ     จ ำนวน  41,600  บำท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)        
           ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
          การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่5/2563)  
          (ฉบับทบทวน)  หน้าที่ 34 โครงการที่  2 
    - ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนอนุบำลฟำกท่ำ (วัดวังขวัญ วันครู 2503)     จ ำนวน  176,800  บำท   
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)                 
         ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  จนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
         ปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญ  วันครู 2503) 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
        การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        ครั้งที่ 5/2563 (ฉบับทบทวน)  หน้าที่  35 โครงการ ที่  3 
       ประเภทรำยจ่ำย วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว     จ ำนวน  10,000  บำท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น 
         ช้อน  ส้อม  ถ้วยชาม  แก้วน้ า  น้ ายาล้างจาน 
         น้ ายาล้างห้องน้ า  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  ถุงขยะพลาสติก ฯลฯ 
         เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า 
     ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุคอมพิวเตอร์                         จ ำนวน   10,000   บำท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์   
        แป้นพิมพ์  เม้าส์  สาย USB  แผ่น CD ฯลฯ 
        เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า 
 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค                         รวม  31,500  บำท 
    ประเภทรำยจ่ำย ค่ำไฟฟ้ำ           จ ำนวน  20,000   บำท  
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า (รายเดือน)   
      ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า 
   ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบริกำรโทรศัพท์                       จ ำนวน    2,000   บำท  
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ (รายเดือน)  เช่น    
    ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์  ค่าใช้โทรศัพท์ภายในพ้ืนที่  
    โทรศัพท์ทางไกล  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ในการติดต่อประสานงาน 
    ของทางราชการ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า  
  ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม                  จ ำนวน     9,500   บำท   
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รายเดือน)  
    เช่น  ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์  และค่าบริการเครือข่าย  Internet ฯลฯ   
    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า  
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    งบเงินอุดหนุน         รวม   365,200  บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  เงินอุดหนุน              รวม  365,200  บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร              รวม     365,200   บำท 
          - โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนอนุบำลฟำกท่ำ(วัดวังขวัญ วันครู 2503)  จ ำนวน  365,200  บำท   
           - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม 
             ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า  
             (วัดวังขวัญ  วันคร ู2503)  
           -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
            แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตราที่ 50 (7) และ 
            พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
            มาตรา 16 (10) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
            ของ อปท.พ.ศ.2541 ข้อ 17  
           -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561 - 2565) 
            การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            ครั้งที่  5/2563 (ฉบับทบทวน)  หน้าที่  35 โครงการที่  4 
 
 

********************************** 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)        รวม    898,000  บาท 
     งบบุคลำกร              รวม    783,000    บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)      รวม     783,000   บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  เงินเดือนพนักงำน             จ ำนวน   576,000    บำท  
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง   
        เงินเดือน ฯลฯ  ให้กับพนักงานเทศบาล  

ประเภทรำยจ่ำย  เงินประจ ำต ำแหน่ง                 จ ำนวน    42,000     บำท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ 
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                        จ ำนวน   145,000   บำท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ฯลฯ 
           ให้กับพนักงานจ้าง   

ประเภทรำยจ่ำย  เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง                 จ ำนวน   20,000   บำท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ฯลฯ   
           ให้กับพนักงานจ้าง  
     งบด ำเนินงำน                      รวม   115,000   บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทน         รวม     20,000  บำท  

ประเภทรำยจ่ำย  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร             จ ำนวน   20,000   บำท   
          -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ   
           พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย           รวม   60,000  บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร             รวม    10,000   บำท 
          - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ            จ ำนวน 10,000   บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้จ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  เช่น  ค่าจ้างจัดท าป้าย  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ 
  หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับ ฯลฯ 
 ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ  รวม  40,000   บำท 

รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ             
 -  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                         จ ำนวน  40,000  บำท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
           ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
           ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน 
           ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน  
           ค่าลงทะเบียนต่าง ๆฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
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 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม        จ ำนวน   10,000   บำท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืน 
            ทีช่ ารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีปกติ ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์   
            เครื่องพิมพ์  ตู้เก็บเอกสาร  ฯลฯ  
    หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ          รวม   35,000   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุส ำนักงำน                           จ ำนวน  15,000   บำท  
          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
           กระดาษถ่ายเอกสาร  ตรายาง  แบบพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ   

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุคอมพิวเตอร์                จ ำนวน   20,000   บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์  

           แป้นพิมพ์  เมาส์  สาย  USB  แผ่น  CD  ฯลฯ 
 
 
 

******************************** 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)   รวม    210,000  บาท 
     งบด ำเนินงำน        รวม     210,000   บำท 
        หมวดรำยจ่ำย ค่ำตอบแทน       รวม   120,000  บำท 
         ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 120,000 
         ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิ 
         ได้รับค่าตอบแทนเพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
         เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ฯลฯ 
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย      รวม    10,000  บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ   รวม     10,000   บำท 

รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ             
           -โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้ำและควบคุมประชำกรสัตว์         จ ำนวน     10,000   บำท 
           -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   

  ควบคุมประชากรสัตว์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัคซีน  ยาคุมก าเนิด  
  กระบอกฉีดยา  เข็มฉีดยา ฯลฯ   

           -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
            แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตราที่ 50 (4)  
            และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
            มาตรา 16 (21) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561 - 2565)   
           หน้าที่  98  โครงการที่  2 

   

          หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ              รวม   80,000  บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           จ ำนวน  60,000    บำท  

          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
           ของรถยนต์อเนกประสงค์  เครื่องตัดหญ้า   
           รถตัดหญ้า  เครื่องพ่นหมอกควัน  เช่น  น้ ามันหล่อลื่น 
           น้ ามันเครื่อง  น้ ากลั่น  ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์          จ ำนวน   20,000   บำท  
          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
           เช่น  น้ ายาพ่นหมอกควัน  ทรายอะเบท  ค่าไซริ่ง 
           แอลกอฮอล์  เข็มฉีดยา  เวชภัณฑ์  ฯลฯ  
  

 
***************************** 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานไฟฟ้าถนน  (00242)          รวม   180,000   บาท 
      งบด ำเนินงำน           รวม   180,000   บำท 
       หมวดรำยจ่ำย  ค่ำสำธำรณูปโภค               รวม    180,000   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำไฟฟ้ำ (กองช่ำง)          จ ำนวน    180,000    บำท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างรายทาง 

หรือในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยง เป็นอันตราย เพ่ือความปลอดภัย               
          ในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************** 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานสวนสาธารณะ  (00243)                รวม   180,000   บาท 
     งบบุคลำกร                 รวม   120,000   บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)            รวม    120,000   บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนพนักงำน (กองช่ำง)                    จ ำนวน    108,000     บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ 
          พนักงานจ้าง ฯลฯ  

ประเภทรำยจ่ำย  เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง                     จ ำนวน     12,000    บำท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   
          ให้แก่พนักงานจ้าง ฯลฯ  
 
งบด ำเนินงำน                           รวม    60,000   บำท   

หมวดรำยจ่ำย ค่ำใช้สอย                         รวม    50,000   บำท 
ประเภทรำยจ่ำย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร                 รวม    50,000     บำท 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นฯ 

           -โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  จ ำนวน 50,000    บำท 
           (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
           และสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
           ค่าจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ เพ่ือปลูกในเขตเทศบาล 
           เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
         -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน 
          และข้ันตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
          มาตรา 16 ข้อ 24  
         -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56  ล าดับที่    1 
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ          รวม   10,000  บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุกำรเกษตร (กองช่ำง)                       จ ำนวน   10,000   บำท  
          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช   
           และสัตว์  ปุ๋ย  มีด  จอบ  บุ้งกี๋  เสียม  คราด 
           พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  อาหารสัตว์  ฯลฯ  
 

 
**************************** 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244)      รวม    1,604,800     บาท 
     งบบุคลำกร        รวม      700,000      บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    รวม     700,000    บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง          จ ำนวน      650,000     บำท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ฯลฯ  
          ให้พนักงานจ้าง    

ประเภทรำยจ่ำย  เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง    จ ำนวน     50,000   บำท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ฯลฯ   
          ให้แก่พนักงานจ้าง  
     งบด ำเนินงำน            รวม      833,000   บำท    
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย       รวม    533,000  บำท  

ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร          รวม     483,000    บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดถนน      จ ำนวน   408,000    บำท  

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกส าหรับ             
            ท าความสะอาดถนนในเขตเทศบาล  จ านวน 4 คน 
          - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ         จ ำนวน  20,000   บำท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างท าการ      
          อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  ค่าจ้างจัดท าป้าย ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลฯลฯ    
          - ค่ำบริกำรสถำนที่ท้ิงขยะ          จ ำนวน  35,000   บำท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ  
           บ่อขยะเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
         - ค่ำเบี้ยประกัน           จ ำนวน  20,000    บำท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถราชการประเภทภาคบังคับ  
           ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
           ได้แก่ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ  
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
           จัดท าประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2562 
 
 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม            จ ำนวน      50,000    บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  
          หรือทรัพย์สินอื่นที่ช ารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีปกติ  
          ได้แก่  เครื่องตัดหญ้า  รถตัดหญ้า  รถยนต์บรรทุกขยะ 
          หรือครุภัณฑ์อ่ืนใดให้ใช้งานได้ตามปกติ  
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       หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสด ุ               รวม    300,000  บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว      จ ำนวน   50,000   บำท  
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น 
          ถังขยะมูลฝอย  ถุงขยะพลาสติก  เข่ง  ไม้กวาด  แปรง   
          ผ้าปูโต๊ะ  คูลเลอร์น้ า  น้ ายา ฯลฯ    

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                       จ ำนวน   80,000  บำท  
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
          ของรถยนต์อเนกประสงค์  รถบรรทุกขยะมูลฝอย  รถตัดหญ้า 
          เช่น  ยางใน  ยางนอก  แบตเตอรี่  สายไฮดรอลิค  ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       จ ำนวน  150,000  บำท  
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
           ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย  เช่น  น้ ามันหล่อลื่น 
           น้ ามันเครื่อง  น้ ามันเบรก  น้ ากลั่น  ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุเครื่องแต่งกำย                        จ ำนวน   20,000   บำท  
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น     
          ชุดส าหรับพ่นสารเคมี  หน้ากาก  หมวก  รองเท้า  หน้ากากอนามัย      
          ถุงมือ  เสื้อกันฝน  เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง ฯลฯ    

  

     งบลงทุน                   รวม    71,800   บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์              รวม    71,800   บำท 
         ประเภท ครุภัณฑ์กำรเกษตร      จ ำนวน 21,800  บำท 

- เครื่องตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน       จ ำนวน  21,800 บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  

จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ)  

 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์             รวม     50,000    บำท 
          - ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ  จ ำนวน   50,000    บำท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
          หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
          และขนส่ง  หรือครุภัณฑ์อ่ืนใด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
           

************************************* 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  (00252)           รวม    370,000   บาท 
     งบด ำเนินงำน              รวม   330,000    บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย            รวม   330,000   บำท 
 ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ ลักษณะ  รวม  330,000     บำท 

รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 
       -  โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง (ส ำนักปลัดเทศบำล)          จ ำนวน  40,000  บำท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ 
           เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
           ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน   
           และอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ      
          -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
           แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (6)  
           และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
           ให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  มาตรา 16 (6) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565)  
           หน้าที่  80  โครงการที่ 2 
      -  โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับประชำชน  (ส ำนักปลัดเทศบำล)                    จ ำนวน  50,000  บำท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอาชีพส าหรับประชาชน 
           โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร  
           ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  
           และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ      
         -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
          แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (6)  
          และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
          พ.ศ.2542  มาตรา 16 (6) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565)   หน้าที่  81  โครงการที่ 3 

-โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ     (ส ำนักปลัดเทศบำล)      จ ำนวน  20,000   บำท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  
           โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร   
           ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
           และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นตามโครงการ  ฯลฯ      
          -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
           แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (1)  
           และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1224 
           ลว.22 เม.ย.2552 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
           ด่วนที่สุดที่ ม.ท.0310.4/ว2128 ลง.31 ก.ค. 2557  
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565) การแก้ไข การเพ่ิมเติม  
           หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2563 (ฉบับทบทวน)  หน้าที่  32  โครงการที่ 1 
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      -  โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น              จ ำนวน     20,000    บำท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้ 
             เรื่องการจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
             ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
             ค่าป้าย ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น 
             ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ ฯลฯ     
           - เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
             แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14)  พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (6),(9) 
             และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
             อปท.พ.ศ.2542  มาตรา 16 (9) (10) (15) 
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 84 โครงการที่ 1 
 

        -  โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ  (ส ำนักปลัดเทศบำล)                            จ ำนวน  100,000  บำท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
           โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร   
           ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ 
           และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นตามโครงการ  ฯลฯ     
          -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
           แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตราที่ 50 (7) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565)   
           หน้าที่  87  โครงการที่ 6 
  

       -  โครงกำรหน้ำบ้ำน น่ำมอง (กองสำธำรณสุขฯ)                  จ ำนวน  30,000  บำท   
          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหน้าบ้าน น่ามอง 
           โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร   
           ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน   
           และอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นตามโครงการ  ฯลฯ     
          -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
           แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตราที่ 50 (3)  
           และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 
           มาตรา 16 (17) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565)   
           หน้าที่  57  โครงการที่ 2 
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      -  โครงกำรจัดกำรขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม  (กองสำธำรณสุขฯ)              จ ำนวน 30,000 บำท  
         -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม    
          โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
          ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
          และอุปกรณ์  และกิจกรรมที่ด าเนินการเก่ียวกับการก าจัดขยะ  
          เช่น จัดซื้อถุงพลาสติกเพ่ือการคัดแยกขยะ  จัดซื้อถังขยะ    
          ถังส าหรับท าน้ าหมักชีวภาพ  สาร EM ฯลฯ    
        -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
         แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   มาตราที่ 50 (3) และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ัน 
         ตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542   มาตรา 16 (17) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565)   หน้าที่  58  โครงการที่ 3 
 
   -  โครงกำรรณรงค์ควบคมุโรคติดต่อ (กองสำธำรณสุขฯ)                                จ ำนวน  20,000  บำท 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
      และเครื่องดื่ม และกิจกรรมที่ด าเนินการในการอบรมให้ความรู้ประชาชน 
      เกี่ยวกับโรคติดต่อ  เช่น โรคโควิค 19 โรคไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดใหญ่  2009   
      โรคไข้หวัดนก  โรคมือ  เท้า  ปาก  โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค  และโรคเอดส์   
     -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
      แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตราที่ 50 (4)  
      และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
      มาตรา 16 (19) 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565) 
      หน้าที่  97  โครงการที่ 1 
   - โครงกำรรณรงคแ์ก้ไขปัญหำยำเสพติด  (กองสำธำรณสุขฯ)       จ ำนวน  20,000  บำท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
    โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา  
    ยาเสพติดการปอ้งกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ 
    การด าเนินงานของผู้ประสานพลังแผ่นดิน  เพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด 
    จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด  ฯลฯ   
   -เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
    แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562  มาตราที่ 50 (9) 
    และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
    มาตรา 16 (30) 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565)  
    หน้าที่  96  โครงการที่ 5 
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งบเงินอุดหนุน                รวม 40,000  บำท 
หมวดรำยจ่ำย เงินอุดหนุน                                            รวม 40,000  บำท 
ประเภทรำยจ่ำย เงินอุดหนุน เอกชน               รวม  40,000    บำท 
-  เงินอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  
   (กองสำธำรณสุขฯ)                      รวน  20,000    บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสาน 
 พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ให้กับชุมชน/หมู่บ้าน 
 ชุมชนบ้านวังขวัญ และชุมชนบ้านบุ่ง ชุมชน/หมู่บ้านละ 10,000 บาท   
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร   
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นตามโครงการ  ฯลฯ     
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตราที่ 50 (6) และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  มาตรา 16 (19)  
และหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว. 31 สิงหาคม 2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565)  
 การแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า 
 (ครั้งที่ 5/2563) (ฉบับทบทวน)  หน้าที่  45-46  โครงการที่ 1-2 

  
- เงินอุดหนุนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE  NUMBER ONE   
 (ศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  
สิริวัฒนำพรรณวดี                         จ ำนวน  10,000  บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE  NUMBER ONE   (ศูนย์เพ่ือนใจวันรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีให้กับชุมชน/หมู่บ้าน  
ชุมชนบ้านวังขวัญ และชุมชนบ้านบุ่ง ชุมชน/หมู่บ้านละ 5,000 บาท  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นตามโครงการ  ฯลฯ     
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  มาตราที่ 50 (3)  
 และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
 มาตรา 16 (30) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565) 
 การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 5/2563)  
 (ฉบับทบทวน)  หน้าที่  47-48  โครงการที่ 3-4 
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- เงินอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 
 ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี                         จ ำนวน  10,000 บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและ 
สุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้กับชุมชน/หมู่บ้าน  
ชุมชนบ้านวังขวัญ และชุมชนบ้านบุ่ง ชุมชน/หมู่บ้านละ 5,000 บาท 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคมวิทยากร ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นตามโครงการ  ฯลฯ     
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตราที่ 50 (3)  
และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
 มาตรา 16 (19) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561–2565) 
 การแก้ไขการเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 5/2563)  
 (ฉบับทบทวน)  หน้าที่  49-50  โครงการที่ 5-6 

 
 
 
 
 

******************************* 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)                 รวม   330,000   บาท 
งบด ำเนินงำน                    รวม   330,000    บำท 
หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย            รวม   330,000  บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ        รวม    330,000   บำท 
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ          
 -  โครงกำรแข่งขันกีฬำ  5  เหล่ำ เทำ – แดง       จ ำนวน   200,000   บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา  5  เหล่า เทา – แดง   
  ในการเป็นเจ้าภาพจัด/ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา   
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล  
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา  ค่าจ้างเหมาจัดท าสนาม  
  อุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดแข่งขันกีฬา ฯลฯ 
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (7)  
 และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
  มาตรา 16 (14) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟกท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  หน้าที่ 68  โครงการที่ 2  
-  โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด                   จ ำนวน  100,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล   
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา  ค่าจ้างเหมาจัดท าสนาม   
อุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดแข่งขันกีฬา  ฯลฯ 
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (7) 
และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542   
มาตรา 16 (14) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้าที่ 67 โครงการที่ 1   
- โครงกำรแข่งขันกีฬำเบญจสัมพันธ์              จ ำนวน  30,000    บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ 
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ 
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (7)  
และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (14) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า (พ.ศ.2561-2565)   
หน้าที่  69    โครงการที่ 3 

************************* 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)             รวม   430,000   บาท 
งบด ำเนินงำน                  รวม   300,000    บำท 
หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย                  รวม   300,000    บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ          รวม  300,000     บำท 
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ     
-  โครงกำรจัดงำนประเพณีไหลเรือไฟและตักบำตรเทโว 
   วันออกพรรษำ                        จ ำนวน    200,000   บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและ 
ตักบาตรเทโววันออกพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่ง 
ขบวนไหลเรือไฟ  ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนตักบาตรเทโว   
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (8)  
และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้าที่ 91  โครงการที่ 3  
-  โครงกำรจัดงำนประเพณีวันสงกรำนต์            จ ำนวน 40,000   บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัลการประกวด 
ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งเวที และสถานที่สรงน้ าพระพุทธรูป   
สถานที่รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (8)  
และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 หน้าที่ 92  .โครงการที่ 4  
-  โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง      จ ำนวน  50,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัลการประกวด  
ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งเวที และสถานที่ส าหรับลอยกระทง   
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (8) และพ.ร.บ.ก าหนดแผน 
 และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่90   โครงการที่  2  
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-  โครงกำรจัดงำนประเพณี วันส ำคัญทำงศำสนำ (วันเข้ำพรรษำ)             จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี 
  และวันส าคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
  ค่าธูปเทียน ค่าปัจจัย ค่าดอกไม้ หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
  กับพิธีทางศาสนา ฯลฯ   
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (8)  
  และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 
  มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  หน้าที่ 89 โครงการที่  1 
 
งบเงินอุดหนุน                 รวม  130,000  บำท   
หมวดรำยจ่ำย  เงินอุดหนุน                  รวม  130,000   บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร      รวม   130,000    บำท 
-  เงินอุดหนุนโครงกำรจัดงำนของดีอ ำเภอฟำกท่ำ                     จ ำนวน 70,000    บำท            
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานของดีอ าเภอฟากท่า  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอฟากท่า    
 - เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562    มาตราที่ 50 (8)  
  และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542  
  มาตรา 16 (8),(11) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565) ) 
 การแก้ไขการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5/2563) 
 (ฉบับทบทวน) หน้าที่ 44  โครงการที่ 1 
-  เงินอุดหนุนโครงกำรจัดงำนพระยำพิชัยดำบหัก และงำนกำชำด   จ ำนวน  60,000  บำท 
  จังหวัดอุตรดิตถ์       
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานพระยาพิชัย 
และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอฟากท่า  ในการร่วมงาน 
พระยาพิชัยดาบหัก  และงานการชาดจังหวัดอุตรดิตถ์   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562   มาตราที่ 50 (8)  
และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542   
มาตรา 16 (8),(11) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
การแก้ไขการเพ่ิมเติม  หรือการเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5/2563) (ฉบับทบทวน) 
หน้าที่  51  โครงการที่  1 

 
************************************** 
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ด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  รวม   1,327,900   บาท 
งบบุคลำกร         รวม     952,000   บำท   
หมวดรำยจ่ำย  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               รวม     952,000   บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  เงินเดือนพนักงำน                จ ำนวน  300,000    บำท 
- เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
  ให้แก่พนักงานเทศบาล  
ประเภทรำยจ่ำย  เงินประจ ำต ำแหน่ง                    จ ำนวน   42,000    บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ฯลฯ  
ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง               จ ำนวน   570,000   บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง ฯลฯ  
ประเภทรำยจ่ำย  เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน     40,000   บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ฯลฯ  

 

งบด ำเนินงำน                   รวม   321,000   บำท   
หมวดรำยจ่ำย  ค่ำตอบแทน                         รวม    10,000    บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร        จ ำนวน   10,000      บำท  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ 
พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย              รวม     140,000    บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                จ ำนวน     50,000      บำท  
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ                                                                         จ ำนวน  50,000    บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 
  เขตเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาขุดวางท่อประปา ค่าจ้างเหมาท าป้ายต่าง ๆ  
  ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ฯลฯ 
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ประเภทรำยจ่ำย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                 จ ำนวน   40,000   บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
ให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม        จ ำนวน   50,000   บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์   
หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีปกติ  
เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ถนน  อาคาร   
รางระบายน้ า  ฝารางระบายน้ า ฯลฯ 
หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ                 รวม      171,000   บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุส ำนักงำน                                            จ ำนวน   15,000     บำท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
กระดาษถ่ายเอกสาร ตรายาง  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ               จ ำนวน   80,000  บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   
หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  บัลลาตต์ สตาร์ทเตอร์   
สายไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าสาธารณะ   ขาเหล็ก  ฟิวส์   ฯลฯ 
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุก่อสร้ำง                            จ ำนวน    50,000   บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  สี   
ทินเนอร์  น้ ามันทาไม้  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  หิน   
ทราย  อิฐ  ลูกรัง  ดิน  หรือซีเมนต์บล็อก  เหล็กเส้น   
ท่อต่าง ๆ  ท่อเหล็ก  ผ้าพรางแสง  น๊อต  ตะปู   ฯลฯ 
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                จ ำนวน    3,000    บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     
ส าหรับรถจักรยานยนต์ของกองช่าง    
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่             จ ำนวน    3,000    บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษนาและเผยแพร เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กัน  สี  ฟิล์ม  รูปสี   หรือรูปขาวด าที่ได้จากการล้างอัด  ขยาย  ฯลฯ    
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุคอมพิวเตอร์       จ ำนวน    20,000   บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์  
แป้นพิมพ์ เมาส์ สาย USB  แผ่น CD  ฯลฯ   
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งบลงทุน                       รวม    54,900   บำท 
หมวดรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์            รวม  54,900   บำท  
ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          รวม 23,300    บำท 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน                      จ ำนวน 17,000  บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
 ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A 3      จ ำนวน 6,300  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Inkjet Printer)   
ส าหรับกระดาษขนาด A 3  จ านวน 1 เครื่อง 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ประเภทรำยจ่ำย  ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง                          รวม    31,600     บำท  
 สว่ำนโรตำรี่ 32 mm 900 w                                  จ ำนวน   21,100  บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ ขนาด 32 mm 
ก าลังไฟฟ้า 900 w  จ านวน 1 ตัว 
(ราคาตามท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)   
เครื่องเชื่อม INVERTER 160 แอมป์    จ ำนวน  10,500  บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม INVERTER 160 แอมป์  
จ านวน 1 เครื่อง 
(ราคาตามท้องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)   
 
  
 

 
 

*************************************** 
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ด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)                รวม   3,456,810   บาท 
งบลงทุน                             รวม   3,456,810   บำท 
หมวดรำยจ่ำย  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง      รวม    3,456,810   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค    รวม    3,106,810   บำท 
 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลฟำกท่ำ   จ ำนวน      929,310   บำท 

โดยกำรทำสี              
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล  
           ต าบลฟากท่า   โดยการทาสี 3,056.00  ตารางเมตร   
           ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลฟากท่าก าหนด 
         - เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496   
           แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มาตราที่ 50 (2)  และ 
           พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  
           พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (2) 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) การแก้ไข การเพ่ิมเติม  
           หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ครั้งที่ 5/2563)  
           (ฉบับทบทวน) หน้าที่ 39 โครงการที่ 2 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนวังขวัญ             จ ำนวน   1,560,400   บำท  
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านวังขวัญ   
           รวมความยาว 438.00 เมตร  พร้อมฝาครอบรางตะแกรงเหล็ก   
           ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ยาว 430.00 เมตร 
           ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลฟากท่าก าหนด 
         - เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496   
           แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มาตราที่ 50 (2)  และ 
           พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  
           พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (2) 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) การแก้ไข การเพ่ิมเติม  
           หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ครั้งที่ 5/2563) (ฉบับทบทวน)   
           หน้าที่ 41  โครงการที่ 4 
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โครงกำรก่อสร้ำงซุ้มที่ก ำบังแดด ลม ฝน  ส ำหรับเด็ก  ผู้ปกครอง     จ ำนวน   567,100   บำท 
และประชำชนที่มำติดต่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลฟำกท่ำ        
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มที่ก าบังแดด ลม ฝน ส าหรับเด็ก 

            ผู้ปกครอง  และประชาชนที่มีติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
            เทศบาลต าบลฟากท่า  ซุ้มท่ีบังแดด  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร      
            สูง 2.50 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลฟากท่าก าหนด 
          - เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496   
            แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มาตราที่ 50 (2)  และ 
            พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  
            พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (2) 
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  หน้าที่ 75  โครงการที่ 5 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนชิดวำรี 6    จ ำนวน   50,000   บำท  
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชิดวารี 6 
           ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 25.00 ม.  
           หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.  
           บริเวณซอยชิดวารี 6  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลฟากท่าก าหนด 
         - เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496   
           แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มาตราที่ 50 (2)  และ 
          พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  
          พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (2) 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  หน้าที่ 76  โครงการที่ 6 
 

ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ   จ ำนวน    100,000    บำท 

         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
           หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น  อาคารส านักงานเทศบาลต าบลฟากท่า 
           อาคารอเนกประสงค์  โรงยิม  หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใด 
           เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  โดยมีวงเงินในการใช้จ่าย 
           ในแต่ละครั้งเกินกว่า 50,000 บาท 
 
          ประเภทรำยจ่ำย ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน ที่จ่ำยให้แก่เอกชน  
          นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง                        จ ำนวน   250,000 บำท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้าง 
ของเทศบาลต าบลฟากท่า ให้กับเอกชน  
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  

 
 

**************************** 
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ด้านการด าเนินงานอื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)    
งานงบกลาง  (00411)            รวม   4,080,500   บาท 
 งบกลำง                                     รวม   4,080,500    บำท 
หมวดรำยจ่ำย  งบกลำง                      รวม   4,080,500   บำท   
ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำช ำระหนี้เงินต้น                              จ ำนวน     340,000    บำท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช าระหนี้เงินกู้  เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นเงิน  4,159,905  บาท  ตามบันทึกต่อท้าย 
สัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เลขท่ี  983/141/2554 
ฉบับลงวันที่  16  กันยายน  2554  (ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2555) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช าระหนี้เงินต้น  ในปีที่  9 ต้นเงิน  339,801.32  บาท 
ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำช ำระดอกเบี้ย                จ ำนวน     78,500  บำท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช าระหนี้เงินกู้  เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นเงิน  4,159,905  บาท  ตามบันทึกต่อท้าย 
สัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เลขท่ี  983/141/2554 
ฉบับลงวันที่  16  กันยายน  2554  (ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2555) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช าระค่าดอกเบี้ย  ในปีที่  9 ดอกเบี้ย  78,111.43  บาท  
ประเภทรำยจ่ำย  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                จ ำนวน    170,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาล   
ประเภทรำยจ่ำย สมทบกองทุนเงินทดแทน      จ ำนวน     15,000   บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างเทศบาล 
 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ                              จ ำนวน 230,000     บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาล ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอ 
ในการบริหารและให้บริการประชาชนฯลฯ  
ประเภทรำยจ่ำย  เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ               จ ำนวน  1,782,500  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล   
ประเภทรำยจ่ำย  เบี้ยยังชีพคนพิกำร                 จ ำนวน    750,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล     
ประเภทรำยจ่ำย  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                          จ ำนวน         6,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล     
ประเภทรำยจ่ำย  ส ำรองจ่ำย                  จ ำนวน     270,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ 
ไว้ล่วงหน้า  หรือกรณีฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 



53 
 
ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน               รวม         71,500  บำท 
-  เงินสมทบ ส.ท.ท.          จ ำนวน     31,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ  โดยค านวณในอัตราร้อยละ  1/6   
(0.00167) ของรายได้จริงของปีที่ล่วงมาแล้ว  ไม่รวมเงินกู้   
เงินอุดหนุน  หรือเงินได้อ่ืน  ค านวณจากยอดเงินรายรับจริง   
ปี  2562  คือ  18,445,725.49  บาท  ค านวณร้อยละ  1/6   
(0.00167)  เป็นเงิน  30,804.36  บาท 
-  ทุนกำรศึกษำส ำหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษำ  และผู้ด้อยโอกำส     จ ำนวน  10,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นทุนศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส   
-  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ      จ ำนวน    30,500  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น   
หรือพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริม 
การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรคในพ้ืนที่ 
ซึ่งเทศบาลต าบลฟากท่าต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 
เงินที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสมทบตามประกาศ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ประเภทรำยจ่ำย   เงินบ ำเหน็จ/บ ำนำญ                                             รวม   367,000   บำท   
-  เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น           จ ำนวน  367,000  บำท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมายฯ  โดยค านวณในอัตราร้อยละ  2   
ของประมาณการรายรับ  ปี  2564  ไม่รวมเงินอุดหนุน   
หรือเงินได้อ่ืน  ประมาณการรายรับปี  2564  ไม่รวมเงินอุดหนุน 
จ านวน  18,350,000  บาท   ค านวณในอัตราร้อยละ  2   
คือ  367,000  บาท   

 
 
 

***************************** 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 ส่วนที่  3 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
 

ของ 
 

เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 
อ ำเภอฟำกท่ำ   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
กิจกำรประปำ 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 

 อ ำเภอฟำกท่ำ  จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  600,000  บำท  แยกเป็น 
 

 ประเภทรายรับ  ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า         จ านวน  361,500   บาท 
          ประเภทรายรับ  เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ  จ านวน  230,000   บาท 
 ประเภทรายรับ  ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรง           จ านวน      3,000  บาท 

ประเภทรายรับ  ผลประโยชน์อื่น ๆ  จากเบ็ดเตล็ด          จ านวน        500  บาท 
 ประเภทรายรับ  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร            จ านวน      5,000  บาท 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบเฉพำะกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ  2564 
เทศบำลต ำบลฟำกท่ำ 

อ ำเภอฟำกท่ำ   จังหวัดอุตรดิตถ ์
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  600,000  บำท   แยกเป็น 
ด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานการพาณิชย์  (00330) 
งานกิจการประปา  (00332)              รวม   600,000   บาท 
     งบด ำเนินงำน                     รวม   600,000   บำท   
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำใช้สอย           รวม   392,000   บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                 รวม   312,000   บำท 
   ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ       จ ำนวน  15,000  บำท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างท าการ             
   อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  ค่าจ้างจัดท าป้าย   
   ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องกรองน้ า  ล้างบ่อน้ าประปา  
   ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา  ฯลฯ   

           ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อช่วยงำนประปำ     จ ำนวน  102,000  บำท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก     
   เพ่ือช่วยเหลืองานซ่อมแซม  วางท่อน้ าประปา   
   เปิดปิดน้ าประปา  จดมาตรวัดน้ า  และดูแลระบบน้ าประปา 

           ค่ำเช่ำทรัพย์สิน        จ ำนวน  115,000  บำท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ  เพื่อเป็นที่ตั้งระบบประปา                     
   ของการประปาเทศบาลต าบลฟากท่า  ในอัตรา  9,550.-  บาท/เดือน 
   ตามหนังสือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่อุตรดิตถ์  
   ที่ กค 0311.72/1242  ลงวันที่  24  เมษายน  2563   

 ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ         จ ำนวน  80,000  บำท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น  ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า           
   ค่าธรรมเนียมการรังวัด  ฯลฯ   

    ประเภทรำยจ่ำย  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ            รวม   30,000   บำท 
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ              

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร              จ ำนวน  30,000  บำท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   

   และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   
   ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
   ให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  
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 ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม           จ ำนวน   50,000   บำท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  
                        หรือทรัพย์สินอ่ืน ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้การได้ดีปกต ิ  
                        เช่น  เครือ่งสูบน้ า  ปั๊มน้ า  มอเตอร์ไฟฟ้า  ตู้คอนโทรล ฯลฯ 
 หมวดรำยจ่ำย  ค่ำวัสดุ       รวม   110,000  บำท 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุส ำนักงำน                            จ ำนวน   10,000   บำท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น  วัสดุเครื่องเขียน   
   และอุปกรณ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ตรายาง  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                   จ ำนวน   10,000   บำท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   

   หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  บัลลาตต์ สตาร์ทเตอร์   
   สายไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าสาธารณะ   ขาเหล็ก  ฟิวส์  ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุก่อสร้ำง                                     จ ำนวน   70,000   บำท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  สี  ทินเนอร์   

   น้ ามันทาไม้  แปรงทาสี  ท่อน้ า  และอุปกรณ์ประปา 
   ท่อต่าง ๆ ข้อต่อ  ข้องอ  บอลล์วาล์ว  เช๊ควาล์ว   
   เกลียวนอก  น้ ายาประสานท่อ ฯลฯ 

ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์                 จ ำนวน   10,000   บำท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   

   เช่น  เคมีภัณฑ์  คลอรีน  น้ ายาต่าง ๆ ฯลฯ 
ประเภทรำยจ่ำย  วัสดุคอมพิวเตอร์                    จ ำนวน   10,000   บำท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์   
   แป้นพิมพ์  เม้าส์  สาย USB  แผ่น CD ฯลฯ 

 

                      หมวดรำยจ่ำย  ค่ำสำธำรณูปโภค     รวม     98,000   บำท 
ประเภทรำยจ่ำย  ค่ำไฟฟ้ำ                              จ ำนวน    98,000   บำท  
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า (รายเดือน)  

   ของกองการประปา ฯลฯ   
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