แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี

รวม 13,159,954 บาท
รวม 7,168,954 บาท
รวม
จํานวน

2,624,640 บาท
695,520 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกเทศมนตรี

จํานวน

120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกเทศมนตรี จํานวน 1
คน ๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 3,000
บาท/เดือน
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

198,720 บาท

จํานวน

1,490,400 บาท

รวม
จํานวน

4,544,314 บาท
3,029,700 บาท

จํานวน

54,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 27,600บาท/เดือน และจาย
เปนคาเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 15,180 บาท/เดือน

เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คนๆ ละ
4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนๆละ 3,000 บาท/
เดือน
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คนๆละ
9,660 บาท/เดือน คาเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
คนๆละ 6,900 บาท/เดือน
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คนๆ ละ
15,180 บาท/เดือน คาเงิน คาตอบแทน รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
คนๆ ละ 12,420 บาท/เดือน เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน
10 คนๆ ละ 9,660 บาท/เดือน
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล (สํานักปลัด) จํานวน 9 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่ม พ.ต.ก. จํานวน 54,000 บาท

เงินประจําตําแหนง

จํานวน

288,000 บาท

จํานวน

1,078,614 บาท

จํานวน

94,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงเงินประจําตําแหนงพนักงานและผูบริหาร
เปนเงิน 204,000 บาท และคาตอบแทนรายเดือน 84,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา เปนเงิน
756,000 บาท พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 322,614
บาท
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 94,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 3,435,000 บาท

หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการตางๆ พนักงานเทศบาล ฯลฯ
บุคคลและกลุมบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและผูบริหาร

รวม
จํานวน

203,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจัดทําเอกสาร วารสาร
คาธรรมเนียม คาระวางบรรทุก คาจางเหมาบริการตางๆ คาโฆษณาและ
เผยแพร คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางรถบรรทุก คาเบี้ย
ประกัน คาเชาที่ดินเพื่อทิ้งขยะ คาจัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ คาเชา
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ

รวม
จํานวน

1,622,000 บาท
954,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
เพื่อจายเปน คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการในการแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

15,000 บาท

รวม
จํานวน

503,000 บาท
3,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

โครงการปลูกจิตสํานึกและความกตัญู รักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน
ประจําป พ.ศ. 2561

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนคาลงทะเบียนฝกอบรม
สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงาน เทศบาล ลูกจาง
ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ตองปฏิบัติงานนั้นๆ
ใหแกเทศบาล
คาใชจายในการเลือกตั้ง
เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 ของเทศบาลตําบลพญา
ขัน หนา 90)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง คาติดตั้งไฟประดับพระบรมฉายาลักษณฯ คาจัดดอกไม ฯลฯ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและดํารงไวซึ่งเอกลักษณ
ของไทย (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 ของเทศบาล
ตําบลพญาขัน หนา 67)

โครงการปลูกฝงจิตสํานึก รักสามัคคี และเสริมสรางความปรองดอง
ตําบลพญาขัน ประจําป พ.ศ. 2561
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกรักสามัคคีและเสริมสรางความปรองดอง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบล
พญาขัน หนา 87)

จํานวน

10,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา จํานวน
พนักงานจาง ประจําป 2561

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร คาวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 88)
จํานวน

20,000 บาท

โครงการสงเสริมการปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลพญาขัน
จํานวน
ประจําป 2561
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาวิทยากร
คาอาหารกลางวัน และคาอาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการ
ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการ
ปองกันการทุจริต (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของ
เทศบาลตําบลพญาขัน หนา 87)

20,000 บาท

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลพญาขัน

25,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขาราชการฝายการเมือง
ประจําป 2561
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการปองกันการ
ทุจริต (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาล
ตําบลพญาขัน หนา 88)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาอุปกรณ
สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารงาน
ของเทศบาล (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 -2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 5)

จํานวน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด
รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

จํานวน

150,000 บาท

หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ธงชาติ แปรงลบ
กระดาน แผงกั้นหอง ฯลฯ

รวม
จํานวน

503,000 บาท
80,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา
ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา หลอดไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

10,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด น้ํายาทําความ
สะอาดพื้น ฯลฯ

จํานวน

40,000 บาท

วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสรางสําหรับบริหารจัดการงานของเทศบาล เชน สี
ไม ปูนซีเมนต ฯลฯ

จํานวน

35,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน แกสหุงตม ฯลฯ ใชในกิจการและงานในอํานาจหนาที่

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาพนหมอก
ควัน หนากากอนามัย วัคซีน ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ

จํานวน

15,000 บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุการเกษตร เชน ดิน พันธุไมดอกไมประดับ กรรไกร
ตกแตงตนไม ฯลฯ

จํานวน

15,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร
พูกันสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ

จํานวน

2,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หรือจานบันทึกขอมูล
ฯลฯ

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย

จํานวน

6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเทา เสื้อ ฯลฯ สําหรับ
ผูปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย
หมวดคาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสํานักงานเทศบาลและสถานที่สาธารณะที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล

รวม
จํานวน

1,107,000 บาท
1,000,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับสํานักงานเทศบาล
คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตู
ไปรษณีย ฯลฯ ของเทศบาล

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรือโทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาบริการพื้นที่เว็บไซต ฯลฯ

จํานวน

100,000 บาท

งบลงทุน

รวม 2,546,000 บาท

หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
โตะเอนกประสงค
เพื่อจัดซื้อโตะเอนกประสงค ขนาด 60X180 ซม. จํานวน 12 ตัว (ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งไวตามราคาทองตลาด) (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 100)

รวม 2,546,000 บาท
รวม
73,400 บาท
จํานวน
24,000 บาท

ชุดรับแขก
เพื่อจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้ง
ไวตามราคาทองตลาด) (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564
ของเทศบาลตําบลพญาขันหนา 100)

จํานวน

15,000 บาท

แทงบรรยาย(โพเดียม)

จํานวน

10,000 บาท

ตูเก็บเอกสาร
จํานวน
เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 4 ใบ (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้ง
ไวตามราคาทองตลาด) (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564
ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 101)

12,000 บาท

โตะทํางาน
จํานวน
เพื่อจัดซื้อโตะสําหรับทํางาน จํานวน 2 ตัว (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งไวตามราคาทองตลาด) (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 -2564
ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 103)

6,000 บาท

โตะวางคอมพิวเตอร
เพื่อจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งไวตามราคาทองตลาด) (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 8)

จํานวน

6,400 บาท

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รวม
จํานวน

2,400,000 บาท

รวม
จํานวน

72,600 บาท

เพื่อจัดซื้อแทงบรรยาย (โพเดียม) จํานวน 2 ตัว (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งไวตามราคาทองตลาด) (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขันหนา 100)

รถบรรทุกขยะ
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด 6 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน (ตั้งไว
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 8)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง (ตั้งไวตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 100)

2,400,000 บาท

66,000 บาท

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร(ขาวดํา) จํานวน 2 เครื่อง (ตั้งไวตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา
102)

จํานวน

6,600 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลรมเมือง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนการดําเนินงานโครงการของศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อ หรือการจัดจาง ใหแกเทศบาลตําบลรมเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ดําเนินการของศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ หรือการจัดจาง ตามรายละเอียด
ของโครงการ ของเทศบาลตําบลรมเมือง (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ พ.ศ.
2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 107)

10,000 บาท

รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการประชุมประชาคมทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชุมประชาคมจัดทํา
แผน (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบล
พญาขัน หนา 88)

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล (กองคลัง) จํานวน 7 อัตรา
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงเงินประจําตําแหนงพนักงานและผูบริหาร

รวม 3,635,816 บาท
รวม 2,956,016 บาท
รวม 2,956,016 บาท
จํานวน 2,173,080 บาท
จํานวน

78,000 บาท

คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาลูกจางประจําใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
108,000 บาท พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 322,116
บาท

จํานวน

251,820 บาท

จํานวน

430,116 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 23,000 บาท

จํานวน

23,000 บาท

รวม

627,600 บาท

รวม
จํานวน

200,600 บาท
100,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และผูบริหาร

15,000 บาท

หมวดคาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจัดทําเอกสารวารสาร
คาธรรมเนียม คาระวางบรรทุก คาจางเหมาบริการตางๆ คาโฆษณาและ
เผยแพร คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางรถบรรทุก คา
เบี้ยประกัน คาจัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ

305,000 บาท
20,000 บาท

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการตางๆ พนักงานเทศบาล ฯลฯ
บุคคล และกลุมบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบ กฎหมาย
กําหนด

75,600 บาท
10,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
คาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนการรับรองใน
การตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือ
ศึกษาดูงาน ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

5,000 บาท

รวม

260,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาลงทะเบียน คาพาหนะคาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของ พนักงาน เทศบาล ลูกจาง หรือบุคคลอื่น
ที่มีหนาที่ตองปฏิบัติงานนั้นๆ ใหเทศบาล

จํานวน

40,000 บาท

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจําป 2561
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร
กลางวัน และคาอาหารวาง และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานายความสะดวกประชาชนและเรงรัดจักเก็บภาษี
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของ
เทศบาลตําบลพญาขัน หนา 5)

จํานวน

20,000 บาท

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (สํารวจภาคสนาม)
ประจําป 2561

จํานวน

200,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด
รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ธงชาติ แปรงลบ
กระดาน แผงกั้นหอง ฯลฯ

รวม
จํานวน

102,000 บาท
50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาคัดลอก
ขอมูลที่ดิน คาสํารวจขอมูลภาคสนาม คาเอกสาร ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการเพิ่มรายไดเทศบาลตําบลพญาขัน และจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
ตางๆ ไดอยางครบถวน (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 6)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน แกสหุงตม ฯลฯ ใชในกิจการและงานในอํานาจหนาที่

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร
พูกันสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ

จํานวน

2,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หรือจานบันทึกขอมูล
ฯลฯ

จํานวน

40,000 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตู
ไปรษณีย ฯลฯ ของเทศบาล

รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

รวม

52,200 บาท
52,200 บาท

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน
เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑตั้ง
ไวตามราคาทองตลาด) (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 -2564
ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 102)

รวม
รวม
จํานวน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 120 ซีซี มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จํานวน 1 คัน (ตั้งไวตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญา
ขันหนา 102)

รวม
จํานวน

1,200 บาท
1,200 บาท

51,000 บาท
51,000 บาท

