
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า สมัยสามัญ 

 สมัยท่ี 3  คร้ังที่ 2/2562  เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 

ผู้มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายชำนาญ เสียงล้ำ รองประธานสภาฯ ชำนาญ เสียงล้ำ  
2 นายจินดา สมประสงค์ สมาชิกสภาฯ จินดา สมประสงค์  
3 นายวีระศักดิ์        กุลบุญมา “ วีระศักดิ์ กุลบุญมา  
4 นายสนธยา สมประสงค์ “ สนธยา  สมประสงค์  
5 น.ส.กาญจนา นักสูน “ กาญจนา  นักสูน  
6 นายภานุพงศ์       เสียงเย็น “ ภานุพงศ์  เสียงเย็น  
7 นายพินิตพงษ ์ ห้วยทราย “ พินิตพงษ์  ห้วยทราย  
8 นายวิวัชน์          เมืองวัง “ วิวัชน์ เมืองวัง  
9 นายวิเชียร อาจวิชัย “ วิเชียร  อาจวิชัย  
10 นายประทาน       เสียงเย็น “ ประทาน  เสียงเย็น  
11 นายบุญชิต          รสจันทร์ เลขานุการสภาฯ บุญชิต  รสจันทร์  

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายกฤษติชัย คำพิลา ประธานสภาฯ ขาดประชุม 
     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายยุทธจักร          นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีฯ ยุทธจักร  
2 นายวิระศักดิ์              อุทรัง หัวหน้าฝ่ายการโยธา วิระศักด์ิ  
3 นายธงชัย                  ธนพรภูวดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธงชัย  
4 นายธงชัย ธนพรภูวดล นักวิเคราะห์ฯ ธงชัย  
5 นายธวัชชัย ไตรรัตน์ยา ผช.นายช่างโยธา ธวัชชัย  

 

 

 

(สำเนา) 



เร่ิมประชุมเวลา : 09.00  น. 

:   เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม  

    ท้ังหมด 11 คน เป็นครบองค์ประชุม  ประธานท่ีประชุม (นายชำนาญ  เสียงล้ำ) รอง 

    ประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน :   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี   

                         1/2562 

ท่ีประชุม :   รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 :  เร่ืองกระทู้ถาม 

       - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสรจ็ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 

       - ญัตติเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                           วาระท่ี 1 (เรื่องรับหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ) 
ประธาน  : ด้วยฝ่ายบริหารโดยนายยุทธจักร  นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้าปฏิบัติหน้าท่ี
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า  ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า เพื่อพิจารณา รายละเอียดขอเชิญปลัดแถลงต่อสภาฯ 
นายยุทธจักร : 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า       

 
              บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลร่มเกล้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
ร่มเกล้าจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้   

1. สถานะการคลัง    
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้     
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,474,041.82 บาท  



   
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,328,402.86 บาท     
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,901,130.57 บาท     
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ 
รวม 0.00 บาท     
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท   
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562    

(1) รายรับจริง จำนวน 25,479,044.37 บาท ประกอบด้วย     
หมวดภาษีอากร จำนวน 60,133.46 บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 40,121.88 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 0.00 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 65,375.00 บาท    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 0.00 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 61,650.00 บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 12,947,898.03 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน 12,303,866.00 บาท   

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,800.00 บาท 

  
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,687,710.33 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 9,895,175.45 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 6,653,873.00 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 3,484,961.88 บาท    
งบลงทุน จำนวน 1,573,700.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 80,000.00 บาท   

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,800.00 บาท   
(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,484,234.00 บาท   
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

 
 
 



  รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 
2562 

ประมาณการ ปี 
2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 48,952.09 2,824,200.00 74,200.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
1,087,755.00 177,400.00 1,112,200.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 224,961.80 145,000.00 225,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
87,250.00 270,000.00 270,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 55,200.00 57,700.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,500.00 2,500.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,448,918.89 3,474,300.00 1,741,600.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 16,446,217.75 15,250,100.00 17,020,100.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,446,217.75 15,250,100.00 17,020,100.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,449,660.00 17,150,000.00 16,885,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

13,449,660.00 17,150,000.00 16,885,000.00 

รวม 31,344,796.64 35,874,400.00 35,646,700.00 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 
จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,126,137.00 11,535,881.00 6,116,411.00 

  งบบุคลากร 1,756,751.00 11,868,380.00 11,244,040.00 
  งบดำเนินงาน 4,059,738.18 5,749,549.00 8,331,789.00 

  งบลงทุน 627,230.00 5,811,590.00 9,664,460.00 

  งบเงินอุดหนุน 0.00 909,000.00 290,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,569,856.18 35,874,400.00 35,646,700.00 

รวม 16,569,856.18 35,874,400.00 35,646,700.00 



 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,045,487 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 351,250 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,948,812 
  แผนงานสาธารณสุข 1,240,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 154,100 
  แผนงานเคหะและชุมชน 5,412,840 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 630,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2,101,400 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,779,080 
  แผนงานการเกษตร 314,320 
  แผนงานการพาณิชย์ 553,000 
ด้านการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 6,116,411 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 35,646,700 
 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป         
    

งาน 
  

งานบริหาร
ท่ัวไป 

งาน
วางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งาน
บริหารงาน

คลัง 
รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบุคลากร 7,772,760 0 1,678,000 9,450,760  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,317,760 0 0 2,317,760  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,455,000 0 1,678,000 7,133,000  
งบดำเนินงาน 2,852,427 96,000 423,000 3,371,427  
    ค่าตอบแทน 894,000 46,000 220,000 1,160,000  
    ค่าใช้สอย 1,060,800 20,000 93,000 1,173,800  



    ค่าวัสดุ 502,627 30,000 110,000 642,627  
    ค่าสาธารณูปโภค 395,000 0 0 395,000  
งบลงทุน 175,500 8,000 39,800 223,300  
    ค่าครุภัณฑ์ 175,500 8,000 39,800 223,300  
                                             รวม 10,800,687 104,000 2,140,800 13,045,487  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน         
    

งาน 
  งานป้องกัน

ภัยฝ่ายพล
เรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบดำเนินงาน 351,250 351,250    
    ค่าใช้สอย 200,000 200,000    
    ค่าวัสดุ 151,250 151,250    
                                             รวม 351,250 351,250    
แผนงานการศึกษา         
    

งาน 
  งานระดับ

ก่อนวัยเรียน
และ

ประถมศึกษา 

รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบบุคลากร 841,200 841,200    
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 841,200 841,200    
งบดำเนินงาน 2,566,412 2,566,412    
    ค่าตอบแทน 30,000 30,000    
    ค่าใช้สอย 1,825,290 1,825,290    
    ค่าวัสดุ 711,122 711,122    
งบลงทุน 501,200 501,200    
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000    
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 451,200 451,200    
งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000    
    เงินอุดหนุน 40,000 40,000    
                                             รวม 3,948,812 3,948,812    



แผนงานสาธารณสุข         
    

งาน 
  งานบริการ

สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุข
อื่น 

รวม 

   

งบ 
       
         

        

   
งบดำเนินงาน 130,000 130,000    
    ค่าใช้สอย 110,000 110,000    
    ค่าวัสดุ 20,000 20,000    
งบลงทุน 1,000,000 1,000,000    
    ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 1,000,000    
งบเงินอุดหนุน 110,000 110,000    
    เงินอุดหนุน 110,000 110,000    
                                             รวม 1,240,000 1,240,000    
แผนงานสังคมสงเคราะห์         
    

งาน 
  งาน

สวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห์ 

รวม 

   

งบ 
       
         

        

   
งบดำเนินงาน 130,000 130,000    
    ค่าตอบแทน 130,000 130,000    
งบลงทุน 24,100 24,100    
    ค่าครุภัณฑ์ 24,100 24,100    
                                             รวม 154,100 154,100    
แผนงานเคหะและชุมชน         
    

งาน 
  งานบริหาร

ท่ัวไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 
รวม 

งบ 
    
      

        



งบดำเนินงาน 3,200 130,000 279,500 120,000 532,700 
    ค่าใช้สอย 0 80,000 279,500 120,000 479,500 
    ค่าวัสดุ 3,200 50,000 0 0 53,200 
งบลงทุน 0 4,847,440 32,700 0 4,880,140 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 32,700 0 32,700 
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 4,847,440 0 0 4,847,440 
                                             รวม 3,200 4,977,440 312,200 120,000 5,412,840 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
    

งาน 
  

งานบริหาร
ท่ัวไป

เกี่ยวกับ
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

งาน
ส่งเสริม

และ
สนับสนุน

ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

รวม 

  

งบ 
      
        

        

  
งบดำเนินงาน 200,000 410,000 610,000   
    ค่าใช้สอย 200,000 410,000 610,000   
งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000   
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000   
                                             รวม 200,000 430,000 630,000   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ         
    

งาน 
  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบดำเนินงาน 110,000 155,000 0 265,000  
    ค่าใช้สอย 100,000 155,000 0 255,000  
    ค่าวัสดุ 10,000 0 0 10,000  
งบลงทุน 0 1,019,200 697,200 1,716,400  
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 1,019,200 697,200 1,716,400  
งบเงินอุดหนุน 0 120,000 0 120,000  



    เงินอุดหนุน 0 120,000 0 120,000  
                                             รวม 110,000 1,294,200 697,200 2,101,400  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
    

งาน 
  งานบริหาร

ท่ัวไป
เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 

  

งบ 
      
        

        

  
งบบุคลากร 952,080 0 952,080   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 952,080 0 952,080   
งบดำเนินงาน 170,000 100,000 270,000   
    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000   
    ค่าใช้สอย 35,000 100,000 135,000   
    ค่าวัสดุ 85,000 0 85,000   
งบลงทุน 37,000 520,000 557,000   
    ค่าครุภัณฑ์ 37,000 0 37,000   
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 520,000 520,000   
                                             รวม 1,159,080 620,000 1,779,080   
แผนงานการเกษตร         
    

งาน 
  

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งาน
อนุรักษ์
แหล่งน้ำ
และป่าไม้ 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบดำเนินงาน 20,000 0 20,000   
    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000   
งบลงทุน 86,320 208,000 294,320   
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 86,320 208,000 294,320   
                                             รวม 106,320 208,000 314,320   
แผนงานการพาณิชย์         
    

งาน 
  งานกิจการ

ประปา 
รวม    

งบ        



งบดำเนินงาน 85,000 85,000    
    ค่าใช้สอย 35,000 35,000    
    ค่าวัสดุ 50,000 50,000    
งบลงทุน 468,000 468,000    
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 468,000 468,000    
                                             รวม 553,000 553,000    
แผนงานงบกลาง         
    

งาน 
  

งบกลาง รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบกลาง 6,116,411 6,116,411    
    งบกลาง 6,116,411 6,116,411    
                                             รวม 6,116,411 6,116,411    

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  35,646,700   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 74,200 บาท 
  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จำนวน 73,000 บาท 
    ต้ังรับไว้สำหรับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ใหม่   
  ภาษีป้าย จำนวน 1,200 บาท 

    
ประมาณการตัง้รับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ภาษีป้าย อยู่ในอัตราท่ีเท่าเดิม 

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,112,200 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการตัง้รับไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 820,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารลดน้อยลง 

  

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 3,000 บาท 



    
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ตาม เทศ
บัญญัติการกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

  

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จำนวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าธรรมเนียมเก็บ ขนอุจจาระ หรือส่ิง
ปฏิกูล ตาม เทศบัญญัติการกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

  

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 1,000 บาท 

    
ต้ังรับไว้สำหรับค่าธรรมเนียมติดประกาศ ติดต้ังแผนประกาศ แผ่น
ป้าย ใบปลิว เพื่อการโฆษณาต่าง ๆ  

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 3,500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

  ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9 จำนวน 241,500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคึยงกับปี 61 เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามประมาลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9 อยู่ในอัตรา
เท่า ๆ เดิม 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เพิ่มสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

  

  ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 3,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย และส่ิง
ปฏิกูล ตาม เทศบัญญัติการกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

  

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

จำนวน 2,500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

  

  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 17,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ค่าปรับการผิดสัญญาลดต่ำลง 

  

  ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 100 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า สำหรับ
ค่าปรับอื่น ๆ อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

  ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท 



    
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย และส่ิง
ปฏิกูล ตาม เทศบัญญัติการกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

  

  ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ตามเทศบัญญัติการกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

  

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 3,500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่
ในอัตราเท่าเดิม 

  

  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 100 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 225,000 บาท 
  ดอกเบ้ีย จำนวน 225,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า รายได้
ดอกเบ้ียมีแนวโน้มสูงขึ้น 

  

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 270,000 บาท 
  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 150,000 บาท 

    
ประมาณการตัง้รับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า รายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

  รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จำนวน 120,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 57,700 บาท 
  ค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน 2,500 บาท 
    ประมาณการตั้งรับไว้ สำหรับรายได้ค่ายจำหน่ายเศษของ   
  ค่าขายแบบแปลน จำนวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ค่าขายแบบแปลนอยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

  ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 200 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  



  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

 หมวดรายได้จากทุน รวม 2,500 บาท 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 2,500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า การจัดเก็บ
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,020,100 บาท 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จำนวน 100 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า รายได้
จัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 12,350,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า  
รายได้จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ   
จะอยู่ในอัตราท่ีเพิ่มขึ้น 

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 1,500,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า รายได้
จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการตัง้รับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า รายได้
จัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ  อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,620,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า  
รายได้จัดสรรภาษีสรรพสามิตจะอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับปี 61 

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 25,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า รายได้
จัดสรรค่าภาคหลวงแร่  อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 25,000 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า รายได้
จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตเลียม  อยู่ในอัตราเท่าเดิม 

  

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จำนวน 450,000 บาท 



    
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดการว่า รายได้
จัดสรรค่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย  อยู่
ในอัตราเท่าเดิม 

  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 16,885,000 บาท 

  เงินอุดหนุนท่ัวไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทำ 

จำนวน 16,885,000 บาท 

    

เงินอุดหนุนท่ัวไป สำหรบดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  ต้ังรับไว้
สำหรับเงินอุดหนุนต่าง ๆ ดังนี้ 
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือผู้  
    ทุพพลภาพ  
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  
6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็ก (รายหัว)   
7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์  
    พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา  
    เด็กเล็ก ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ีค่า  
    อุปกรณ์การเรียน อัตรา คนละ 200 บาท/ป ีค่าเครื่องแบบนักเรียน  
    อัตราคนละ 300 บาท/ป ี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430  
     บาท/ป ี       
8) เงินอุดหนุนท่ัวไป ตามภารกิจอื่น ๆ เช่น 
     - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
     - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ  
        ปณิธานฯ 
     - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     - สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู ค่าวัสดุ และ  
       ค่าพัฒนาบุคลากร) 
            ฯลฯ 

  



 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 35,646,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 งานบริหารท่ัวไป รวม 
10,800,68

7 
บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,772,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,317,760 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 560,400 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกฯ/รองนายกฯ แยกเป็น 
ค่าตอบแทนรายเดือนนายกฯ 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
ฯ 2 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนนายกฯ, รองนายก
ฯ แยกเป็น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนนายกฯ 1 อัตรา 
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนรองนายกฯ 2 อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 100,000 บาท 

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 182,160 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี แยก
เป็น ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการฯ 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน
ท่ีปรึกษานายกฯ 1 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,375,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล 11 อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,455,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,169,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามกรอบอัตรากำลัง 8 อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 162,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล แยกเป็น 



- ปลัดเทศบาล 1 อัตรา- หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา- หัวหน้า
ฝ่าย 2 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,800,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง 16 อัตรา แยกเป็น 
- พนักงานจ้าตามภารกิจ 5 อัตรา  พนักงานจ้างท่ัวไป 11 อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 240,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินอื่น ๆ จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษปัจจุบัน 1  อัตรา ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

  งบดำเนินงาน รวม 2,852,427 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 894,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 570,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล อาทิ  เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการ  และวันหยุด (แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย์) เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.  เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว เงินตอบแทนพึงได้ตามสิทธิประโยชน์ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย  หนังสือส่ังการฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าเบ้ียประชุม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีมี
สิทธิ ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 204,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือสิทธิอื่น ๆ ใดให้พนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิ
ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 80,000 บาท 



      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานส่วน
ตำบล หรือผู้มสิีทธิตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าใช้สอย รวม 1,060,800 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 163,800 บาท 

      

  
แยกเป็น 
    (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบร
รุทก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทย ุโทรทัศน์ โรงมหารสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ การจ้างเหมาจัดทำส่ือ
สังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  ส่ือโซเชียล แอปพลิเคช่ัน ต่าง ๆ  รวมถึง
ค่าเช่าพื้นท่ีบริการเว็บไซต์ และค่าโดเมนเนม) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ เช่น จ้างเหมาขุดลอกท่อหรือราง ระบายน้ำ 
    (2) ค่าติดต้ังไฟฟ้า 1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการ
เพื่อให้ราชการได้ ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดต้ังหม้อแปลง เครื่องวัด
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า 2) ค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลัง ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
    (3) ค่าติดต้ังประปา 
            1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพื่อให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิน่ได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดน้ำ
และอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของการประปา  

      

  
            2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปา
เพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อม 
แซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
    (4) ค่าติดต้ังโทรศัพท์ 
            1) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายนอก 
            2) ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ 



                    ฯลฯต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 47,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเปน็ 
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง แยกเป็น 
        1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
        2) ค่าเล้ียงรับรองบุคลหรือคณะบุคคล เช่น คณะเจ้าหน้าท่ี
หน่วยตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีประเมินองค์กร  คณะศึกษาดูงาน
ต่าง ๆ    ฯลฯ 
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีกร แยกเป็น 1) พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 
        2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

      

    ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเปน็ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือของท่ีระลึกต่าง ๆ อาทิ โล่
รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวด การแข่งขัน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ การ
ประกวด การแข่งขันของเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา/
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ และหรือผู้ท่ีได้รับคำส่ังมอบหมาย 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เลือกตั้งทุกระดับ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. สว. และการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น เช่น เช่ารถแห่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสปอตโฆษณา ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ จำนวน 400,000 บาท 
      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการ



เลือกต้ัง ส.ส. ส.ว. เช่น ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆค่าอาหารและเครื่องด่ืม วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ฯลฯ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  

    ค่าเบ้ียเล้ียงพยาน จำนวน 5,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงพยานในช้ันศาลต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    โครงการเทศบาลสัญจร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสารรายงาน
ต่าง ๆ ค่าเวทีเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ฯลฯ ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  

    โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปอ้งกันการทุจริต 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อาทิ ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่ากระเป๋า/ถุงผ้า ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร
กลางวัน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 131 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    
เงินชดเชยค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายชดเชยค่าเสียหาย กรณีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ 
ต้ังจ่ายเป็นเงินรายได้  

    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อาทิ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่า
กระเป๋า/ถุงผ้า ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร
กลางวัน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 131 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท 
      

  
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก (ขาว) สำหรับค่าซ่อม



กลาง ค่าวัสดุและค่าแรง ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
รถจักรยานยนต์ สำหรับค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง   และค่าซ่อม
บำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือครุภัณฑ์สำนักงาน 
ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร ์ปริ้นท์เตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
โต๊ะ ตู้  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าวัสดุ รวม 502,627 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 187,627 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ เช่น กระดาษต่าง ๆ  แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอ สมุด
ต่าง ๆ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ  
สายไฟ สวิทช์ เบรกเกอร์ ฟิวส์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 
ปล้ัก หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ รีซีสเตอร์  
มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-down) ลำโพง  
ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดแระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่อง
จับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เช่น  
น้ำยาถูพื้นไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน  
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา มีด ช้อน จาน ชาม  
น้ำจืดท่ีซื้อจากเอกชน โอ่งน้ำ ถังน้ำ กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะ  
หม้อ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุ อะไหล่ยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก  
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู  
กระจกมองข้างรถยนต์ ห้อมน้ำรถยนต์ เบาระยนต์ ฟิล์มกรองแสง  
เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ 
 ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ  



สัญญาไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 165,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ได้แก่ น้ำมันดีเซล  
น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี  
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหา วัสดุ เช่น รูปสีหรือขาวดำท่ีได้จากการล้าง  
อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง เมมโมร่การ์ด  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้อง  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก
เครื่องปริ้นท์เตอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฟรชไดร์ฟ/ทรัม
ไดร์ฟ สายต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เม้าท์ เป็นต้น ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า  
ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือแก๊ส หัววาล์เปิด-ปิด แก๊ส ฯลฯ  และ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการ
ซ่อม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้อง
ชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  
เป็นต้น (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลว. 9 มิ.ย. 2558) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 350,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ไฟฟ้าส่องสว่างท่ีสาธารณะ ไฟ
ถนน ต่าง ๆ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย



โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนานัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  
ค่าเช่าตู้ไปรณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ บริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอีเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น ๆ เช่น ค่า
เคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบลงทุน รวม 175,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,500 บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    จัดซื้อจัดหาโทรโข่งแบบสะพายไหล่ ขนาด 
30 วัตต์ 

จำนวน 20,700 บาท 

      

  
จำนวน 3 เครื่อง  คุณสมบัติเฉพาะสังเขป ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    ลำโพงอเนกประสงค์ ขยายเสียง ชาร์จไฟใน
ตัว 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาลำเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์  
ตู้ลำโพง 2 ทาง พร้อมไมค์โครโฟน ชาร์จไฟในตัว ขนาดลำโพงไม่น้อย
กว่า 15 นิ้ว จำนวน 2 ชุดหรือ 2 คู่ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้อง จัดซื้อจัดหาเพื่อใช้ในงานราชการของ
เทศบาล) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    โต๊ะพับหน้าเหล็ก จำนวน 96,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็ก ขนาด  
กว้าง 75 ยาว 150 สูง 75 ซ.ม. จำนวน 40 ตัว เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชี



มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหารเพื่อใช้ในงาน
ราชการของเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน
ประมวลผล 

จำนวน 23,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คณะลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,800 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง 
คณะลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 104,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 96,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านตามสิทธิ ให้พนักงานเทศบาล ตามระเบียบ
ฯ จำนวน 1 ราย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

      

    อบรม ประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อาทิ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่ากระเป๋า/ถุงเอกสาร ค่าเอกสารประกอบโครงการ ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 



      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน  เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสารต่าง ๆ ปากกา ดินสอ  ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก
เครื่องปริ้นท์เตอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฟรชไดร์ฟ/ทรัม
ไดร์ฟ สายต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

  งบลงทุน รวม 8,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จำนวน 8,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 1 เครื่อง   
ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,140,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,678,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,678,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,200,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 3 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 70,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 1 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 360,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 2 อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบดำเนินงาน รวม 423,000 บาท 



   ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล อาทิ เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการ และวันหยุด (แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย์)  เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินตอบแทน
พึงได้ตามสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ 
       ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาหรือในวันหยุด 
ราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของข้าราชการ พนักงาน 
เทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าใช้สอย รวม 93,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 63,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ และหรือผู้ท่ีได้รับคำส่ังมอบหมาย 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี จำนวน 10,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  
หรือครุภัณฑ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ พัด



ลม เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
   ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
เช่น กระดาษต่าง ๆ  แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอ สมุดต่าง ๆ  
ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  
ธงตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก
เครื่องปริ้นท์เตอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฟรชไดร์ฟ/ทรัม
ไดร์ฟ สายต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เม้าท์ เป็นต้น ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  

  งบลงทุน รวม 39,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,800 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 11,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง  
(ตามราคามาตรฐานครูภัณฑ์ ปี 2561) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
ประมวลผล 

จำนวน 23,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,800 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง 
คณะลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 351,250 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 351,250 บาท 



   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำเนก
ประสงค์ สำหรับค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง และหรือเพื่อเป็นค่า
ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานต่าง ๆต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

   ค่าวัสดุ รวม 151,250 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน กระจกมองข้าง คีมล็อค กุญแจเล่ือน กุญแจปากตาย แม่
แรง ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ไขควง นอตและสกรู สัญญานไฟ
กระพริบ สัญญาไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 75,000 บาท 
      

  
เพื่อเป็นค่าชุดแต่งกาย อพปร.  จำนวน  30 ชุด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก
เครื่องปริ้นท์เตอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฟรชไดร์ฟ/ทรัม
ไดร์ฟ สายต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เม้าท์ เป็นต้น 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 6,250 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
(Dry Chemical Extinguishers) ขนาด 10 ปอนด ์จำนวน 5 ถัง  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,948,812 บาท 

  งบบุคลากร รวม 841,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 841,200 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 229,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 540,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง



ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 3 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 3 อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  งบดำเนินงาน รวม 2,566,412 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล อาทิ เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการ และวันหยุด (แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย์) 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว  เงินตอบแทนพึงได้ตามสิทธิประโยชน์ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าใช้สอย รวม 1,825,290 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
แยกเปน็ 
    (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่ากำจัดส่ิงปฏิกูล ค่า
ระวางบรรุทก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบา้น)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทย ุโทรทัศน์ โรงมหารสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ การจ้างเหมาจัดทำส่ือ
สังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ ส่ือโซเชียล แอปพลิเคช่ัน ต่าง ๆ  รวมถึง
ค่าเช่าพื้นท่ีบริการเว็บไซต์ และค่าโดเมนเนม) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ เช่น จ้างเหมาขุดลอกท่อหรือร่องราง ระบายน้ำ 
    (2) ค่าติดต้ังไฟฟ้า 
            1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพื่อให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดต้ังหม้อแปลง เครื่องวัด
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า 



            2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม       
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลัง 
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ 
    (3) ค่าติดต้ังประปา 
            1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพื่อให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดน้ำ
และอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของการประปา  

      

  
            2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปา
เพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อม 
แซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
    (4) ค่าติดต้ังโทรศัพท์ 
            1) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่า
ตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายนอก 
            2) ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ 
                    ฯลฯต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็น 
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง แยกเป็น 
        1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
        2) ค่าเล้ียงรับรองบุคลหรือคณะบุคคล เช่น คณะเจ้าหน้าท่ี
หน่วยตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีประเมินองค์กร คณะศึกษาดูงาน
ต่าง ๆ   ฯลฯ 
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีกร แยกเป็น  
        1) พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 
        2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา/ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน



จ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ และหรือผู้ท่ีได้รับคำส่ังมอบหมาย 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ท้ัง 4 ด้าน 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 132 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าปา้ยโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 132 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร ค่าของขวัญ 
ของรางวัล ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 135 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 135 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

จำนวน 1,455,290 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา แยก
เป็น 
   1) เพื่อจ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า  จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน   
จำนวน 3 แห่ง 
   2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พฒันา 



เด็กเล็ก 2 แห่ง จำนวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน 
   3) เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 63 คน 
   4) เพื่อจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) อัตรา คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 63 คน 
   5) เพื่อจ่ายค่าเรื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) อัตรา คนละ 300 บาท/ปี จำนวน 63 คน 
   6) เพื่อจ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท/ป ีจำนวน 63 คน 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

    โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 136 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

   ค่าวัสดุ รวม 711,122 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 681,122 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  แยกเป็น 
   1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห ์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-
อาทิตย์) จำนวน 3 แห่ง 
   2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห ์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-
อาทิตย์) จำนวน 2 แห่ง  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

   วัสดุการศึกษา จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุส่ือการเรียนการศึกษาสำหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  เช่น สมุดภาพระบายสี สมุดฝึกเขียน
ลายเส้นตัวอักษร ตัวต่อต่าง ๆ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบลงทุน รวม 501,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จำนวน 50,000 บาท 



บ้านหนองนกเขียน 

      

  
เพื่อเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านหนองนกเขียน รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(แบบ ผ 02) หน้า 133 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 451,200 บาท 
   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน 21,200 บาท 

      

  
ต้ังโดยเป็นไปตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  
ท่ี กค 0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561   
ในการคำนวณประมาณการรายจ่ายประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณป
โภค ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองนกเขียน 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หนองนกเขียน รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 134 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  

    ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำ
นางโอก 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนาง
โอก รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 134 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    ก่อสร้างท่ีเตรียม-ประกอบอาหาร ศพด.
หนองนกเขียน 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่ีเตรียม-ประกอบอาหาร ของ ศพด.บ้านหนองนก
เขียน รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 136 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและท่ีแปรงฟัน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอ่างล้างหน้าและท่ีแปรงฟัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 2 แห่ง  รายละเอยีดตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 135 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  



    เทพื้นทางเข้าอาคาร ศพด.บ้านคำนางโอก จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เทพื้น คสล. ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางโอก รายละเอียด 
ตามแบบเทศบาลกำหนดปรากฏในแผนพัฒนา (แบบ ผ 02) หน้า 135 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการทำแก๊สชีวภาพจากเศษขยะ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านหนองนก
เขียน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 137 ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  

    โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านคำนาง
โอก  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 137 ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,240,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 130,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่เยาวชน 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ฯลฯ ปรากฏใน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 140 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

จำนวน 45,000 บาท 

      
  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ



เครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 139 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใบประกาศ ของท่ี
ระลึก ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 143 ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าซ่อมปกติ ค่า
วัสดุ และค่าแรงงาน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ สาย
ยาง สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ท่ีวาง
กรวยแก้ว กระบอกตวง เปลหามคนไข ้หูฟัง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

  งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1,000,000 บาท 

      

  
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เดือนธันวาคม 2561 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กโิลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
   1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
   2) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก 
   3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ท่ีแขวนน้ำเกลือ 
   4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
   5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ 
   6) เครื่องสัญญาไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
   7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
       1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 



       2) ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
       3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
       4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
       5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน 
       6) ชุดเฝือกลม 
       7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ 
      8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดส้ัน 
      9) เก้าอี้เคล่ือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
     10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
แบบบูรณาการ 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่ออุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุริโย  เป็นค่า 
ดำเนินโครงการฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา (แบบ ผ 02) หน้า 142 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น) ตำบลร่มเกล้า 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่ออุดหนุนการดำเนินโครงการ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  
ตำบลร่มเกล้า  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02)  หน้า 160 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 154,100 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 130,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  
อาทิ  เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย 



นอกเวลาราชการและวันหยุด (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินตอบแทน 
พึงได้ตามสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ 
ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบลงทุน รวม 24,100 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,100 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

จำนวน 22,000 บาท 

      

  
สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล  
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษระพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2,100 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จำนวน 3 ตัว  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้   

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,200 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 3,200 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 3,200 บาท 
   วัสดุสำรวจ จำนวน 3,200 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อบันได้อลูมิเนียมอเนกประสงค์ ปรับระดับ พับได้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งานไฟฟ้าถนน รวม 4,977,440 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 130,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท 
      

  
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ไฟฟ้าสำนักงาน ไฟฟ้าส่องสว่าง 



สาธารณะ ในตำบลร่มเกล้า ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ  
สายไฟ สวิทช์ เบรกเกอร์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 
ปล้ัก หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ รีซีสเตอร์  
มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-down) ลำโพง  
ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดแระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่อง
จับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  งบลงทุน รวม 4,847,440 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 4,847,440 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 สาย หมู่ 5 
เช่ือม หมู่ 3 

จำนวน 483,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบผ 02)  
หน้า 101ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงไข่ หมูท่ี 2 จำนวน 173,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(แบบ ผ 02) หน้า 102 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เขตสำนักงานเทศบาล 

จำนวน 494,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบผ 02)  
หน้า 102 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายนาถ้ำบิ้ง หมูท่ี 4 

จำนวน 500,000 บาท 

      
  

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด



ตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02)  
หน้า 103 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายหนองเม็ก หมู่ท่ี 1 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 101 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่
ท่ี 7 สายคำนางโอก-หนองเลิง 

จำนวน 500,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร   
รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02)  หน้า 104 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    
ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (จากบ้าน
นายคำลงหนองบวม เช่ือมเส้นทางนาน้อย) 
หมู่ท่ี 6 

จำนวน 276,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กำหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 108 ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  

    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยูพร้อม
ฝาปิด หมู่ท่ี 4 

จำนวน 440,000 บาท 

      

  
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 275 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลกำหนด (แบ่งเป็น 3 จุด ๆ ท่ี 1 จากหน้าบ้านนาง
ทองสา ถึง หน้าบ้านนายทอง ความยาว 80 เมตร  จุดท่ี 2 จากหน้า
บ้านนายประจบ ถึง หน้าบ้านนายบุญเลิศ ความยาว 122 เมตร  และ
จุดท่ี 3 จากหน้าบ้านนายกว้าง ถึงหน้าบ้านนางจันทร์ ความ
ยาว 73 เมตร)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 111 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ขยายผิวจราจร ถนน คสล. สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

จำนวน 491,000 บาท 

      

  
ข้างละ 1 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา (แบบ ผ 02) หน้า 106 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  



    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน 186,440 บาท 

      

  
ต้ังโดยเป็นไปตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  
ท่ี กค 0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 ในการคำนวณ
ประมาณการรายจ่ายประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย
ถ้ำหมอบ หมู่ท่ี 2 

จำนวน 430,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร ตามแบบเทศบาล
กำหนดปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 110 ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ 

    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย
นาหินกะป่อง หมู่ท่ี 4 

จำนวน 44,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 110 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 
3 สายท่ีพักสงฆ์ร่มธรรมบรรพต (ถ้ำป่องลม) 

จำนวน 171,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,150 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 105 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั สายเข้าประปา
หอถังสูงคำน้อย หมู่ท่ี 6 

จำนวน 89,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 700 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 108 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั สายนานายสุข 
หมู่ท่ี 4 

จำนวน 71,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 114 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงั สายป่าไผ่ หมู่ท่ี จำนวน 150,000 บาท 
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ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,150 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 113 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย หมู่ท่ี 3 - ภูยาง
เด่ียว 

จำนวน 149,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 113 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งานสวนสาธารณะ รวม 312,200 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 279,500 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 279,500 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

      

    ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวย สายสุริโย-ร่ม
เกล้า 

จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าปรับพื้นท่ี  
ค่าต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(แบบ ผ 02) หน้า 163 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลร่มเกล้า จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น  ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ดินปลูก ไม้ดอกไม้ประดับ 
ค่าแรงงาน ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา (แบบ ผ 02) หน้า 169 ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 9,500 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  งบลงทุน รวม 32,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,700 บาท 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 32,700 บาท 
      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  



เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  พร้อมใบมีด 
จำนวน 3 เครื่อง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
ธันวาคม 61) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 120,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

      

    จังหวัดสะอาดภายใต้หลักการ 3Rs และ
หลักประชารัฐ 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ02) หน้า 168 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 167 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 200,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็น 
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง แยกเปน็ 
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2) ค่าเล้ียงรับรองบุคลหรือคณะบุคคล เช่น คณะเจ้าหน้าท่ีหน่วย
ตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีประเมินองค์กรคณะศึกษาดูงานต่าง ๆ ฯลฯ 
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีกร แยกเป็น 1) พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 
2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
                    ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      

    โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ02) หน้า 161ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกท่ีดีใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ02) หน้า 160 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    
ฝึกอบรมสิทธิ หน้าท่ีพลเมือง ภายใต้รัฐ
ธรรมนูนการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่ากระเป๋า/ถุงเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ02) หน้า 150 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อพปร.) ประจำตำบล 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย  
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 157 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    รณรงค์ปอ้งกัน ลดอุบัติเหตุจากการจราจร
ในช่วงวันหยุดเทศกาล (7 วันอันตราย) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ02) หน้า 159 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 430,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 410,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    จัดทำ/ติดต้ังป้ายจราจร/ป้ายบอกทางไป จำนวน 200,000 บาท 



สถานท่ีสำคัญ ๆ 

      

  
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ/ติดต้ังป้ายจราจร/ป้ายบอกทาง ไปสถานท่ี
สำคัญ ๆ ในตำบลร่มเกล้า  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 151 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      

    กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน-ชุมชน ผู้
ดำรงวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม เช่น ค่าป้าย ค่าใบประกาศเกียรติ
คุณ ค่าของรางวัล ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 152 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    
กิจกรรมเชิดชูยกย่องประชาชนจิตอาสา-จิต
สาธารณะ ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ส่วนรวม 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม เช่น ค่าป้าย ค่าใบประกาศเกียรติ
คุณ ค่าของรางวัล ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 152 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันสำหรับผู้พิการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ02) หน้า 148 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ฝึกอบรอาชีพระยะส้ันกลุ่มสตรี/แม่บ้าน จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ02) หน้า 148 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ฝึกอบรอาชีพระยะส้ันสำหรับเด็กและ
เยาวชน 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ02) หน้า 148 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

    โรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท 
      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย  



ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 152 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์       
    สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลร่มเกล้า จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่ออุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลร่มเกล้า ในการทำกิจกรรม
สร้างสรร เป็นประโยชน์ของกลุ่ม และสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 151 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 110,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและ
โรคเอดส์ประจำปี 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล  
เงินรางวัล ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุกีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล  
ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน เช่ือกกระโดด ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา  
นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ รวม 1,294,200 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 155,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

      

    โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 30,000 บาท 



      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (แบบ ผ 02) หน้า 172 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    โครงการทำบุญวันอาสาฬหบูชา ประเพณี
วันเข้าพรรษา 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าขี้ผ้ึงเทียนไข 
ค่าพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02)  หน้า 173 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ธงตรา
สัญลักษณ์ พานพุ่ม ฯลฯ (แบบ ผ 02) หน้า 172 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร 
ค่าอาหารว่างและ เครื่องด่ืม ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(แบบ ผ 02)  หน้า 172 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวัน
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญ
ของกำนัล ค่าน้ำอบน้ำหอม ฯลน   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 172 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    งานย้อยรอยประเพณีเผ่าข่า จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าเวทีเครื่อง
เสียง ค่าตกแต่งขบวน ค่ากิจกรรมการแสดง ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 172 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบลงทุน รวม 1,019,200 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 1,019,200 บาท 
   อาคารต่าง ๆ       
    ก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างฐานพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกรียรติ  
 จำนวน 3 องค์  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 175 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 



    ก่อสร้างเมรุวัดร่มเกล้าอุปถัมภ ์หมู่ท่ี 2 จำนวน 500,000 บาท 

      

  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ 02) หน้า 174 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน 39,200 บาท 

      

  
ต้ังโดยเป็นไปตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด 
ท่ี กค 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 ในการคำนวณ 
ประมาณการรายจ่ายประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       
    ก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่าช้า หมู่ท่ี 1 จำนวน 180,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 175 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการค่ายพุทธธรรม จำนวน 45,000 บาท 

      

  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ ของโรงเรียนร่มเกล้าพิทยา
สรรค์  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 174 ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  

    โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน จำนวน 45,000 บาท 

      

  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ ของโรงเรียนร่มเกล้าพิทยา
สรรค์  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 174 ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ 

   เงินอุดหนุนเอกชน       
    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมวัฒนธรรมตำบล จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 174 ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม 697,200 บาท 
  งบลงทุน รวม 697,200 บาท 



   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 697,200 บาท 
   อาคารต่าง ๆ       
    ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 430,000 บาท 

      

  
ห้องน้ำมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 163 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน 17,200 บาท 

      

  
ต้ังโดยเป็นไปตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  
ท่ี กค 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561  ในการคำนวณ
ประมาณการรายจ่ายประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง       

    ปรับปรุงลานจอดรถ (ลงหินคลุก) เทศบาล
ตำบลร่มเกล้า 

จำนวน 250,000 บาท 

      

  
ปรับปรุงลานดินลงหินคลุก ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.  
หนา เฉล่ีย 0.05 เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผ 02) หน้า 163 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,159,080 บาท 

  งบบุคลากร รวม 952,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 952,080 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 712,080 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานเทศบาล 2 อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานเทศบาล 
2 อัตรา แยกเป็น - ผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา หัวหน้าฝายการ
โยธา 1 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท 
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบดำเนินงาน รวม 170,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 



   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล อาทิ เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการ และวันหยุด (แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย์) เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว เงินตอบแทนพึงได้ตามสิทธิประโยชน์ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา/
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ และหรือผู้ท่ีได้รับคำส่ังมอบหมาย 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
สำนักงาน เช่น กระดาษพิมพ์ สมุดทะเบียนต่าง ปากกา ดินสอ ไม้
บรรทัด ธงตราสัญลักษณ์ เทปใส กาวน้ำ กาวแห้ง ฯลฯ  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อฺบ ค้น คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน  
สว่าน เล่ือย  กระเบ้ียง สังกะสี ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก
เครื่องปริ้นท์เตอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฟรชไดร์ฟ/ทรัม



ไดร์ฟ สายต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เม้าท์ เป็นต้น 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  งบลงทุน รวม 37,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท 
   ครุภัณฑ์โรงงาน       
    จัดซื้อเครื่องอัดลม จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดลม/ปั้มลม ประเภทลูกสูบ หรือ
ไดอะแฟรม จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐาน แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหา) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet All in One  
สำหรับกระดาษขนาด A 3 

จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสี มัลติฟังช่ัน พร้อมติดต้ังถัง 
หมึก สามารถสแกน และพิมพ์เอกสาร 
ขนาด A4 ได้ จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐาน แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดหา) 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 620,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน  
อาคารอเนกประสงค์ หรืออาคารต่าง ๆ อันเป็นทรัพย์สินของ
เทศบาล ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน แบบจ้างเหมา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  งบลงทุน รวม 520,000 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 520,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสุริโย-ร่มเกล้า 

จำนวน 500,000 บาท 

      

  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว180  เมตร หนา 0.03 เมตร  
แบ่งเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 90 เมตร  หรือ มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,080 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด   



ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 118 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน 20,000 บาท 

      

  
ต้ังโดยเป็นไปตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  
ท่ี กค 0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 ในการคำนวณ
ประมาณการรายจ่ายประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 106,320 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น  
มีด เชือก  สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จอบพรวน ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติ ตะกร้าพลาสติ พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  งบลงทุน รวม 86,320 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 86,320 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       
    ก่อสร้างคันดินห้วยพันลำตอนบน หมู่ท่ี 2 จำนวน 83,000 บาท 

      

  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 2.50 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 121 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน 3,320 บาท 

      

  
ต้ังโดยเป็นไปตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  
ท่ี กค 0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 ในการคำนวณ
ประมาณการรายจ่ายประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ 

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้ รวม 208,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 208,000 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 208,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       



    ขุดลอกห้วยถ้ำบิ้งตอนบน หมู่ท่ี 4 จำนวน 200,000 บาท 

      

  
ปากกว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลกำหนด  ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผ 02) หน้า 125 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน 8,000 บาท 

      

  
ต้ังโดยเป็นไปตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  
ท่ี กค 0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 ในการคำนวณ
ประมาณการรายจ่ายประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ 

แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 553,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 85,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาของเทศบาล ค่า
วัสดุ ค่าแรงงาน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประปา เช่น มิเตอร์วัดน้ำ ลูกลอย  
ข้อต่อแบบต่าง ๆ กาว เทป ก๊อกน้ำ วาล์ว ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  งบลงทุน รวม 468,000 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 468,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       
    ก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเปญ หมู่ท่ี 5 จำนวน 450,000 บาท 

      

  
ถังแชมเปญสูง 22 เมตร ความจุ 2,200 ลิตร  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา (แบบ ผ 02)  หน้า 127 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน 18,000 บาท 
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 6,116,411 บาท 
  งบกลาง รวม 6,116,411 บาท 
   งบกลาง รวม 6,116,411 บาท 



   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3,575,880 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   เบ้ียยังชีพคนพิการ จำนวน 1,450,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 
ให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

   สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือดร้อน 
จากสาธารณภัยต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    เงินบำรุงสมาคมสันนิบาทเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ของกองทุนสุขภาพเทศบาล 
ตำบลร่มเกล้า 

จำนวน 66,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของกองทุน
สุขภาพเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จำนวน 514,531 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ร้อยละ 2 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

ประธาน :  ฝ่ายบริหารได้แถลงญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า เสร็จแล้ว  ขอพักการประชุม 10 นาที 

 เมื่อครบเวลาพัก เลขานุการสภาเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม  



ประธาน : ก่อนจะให้มีการลงมติรับหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  มีเพื่อสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก่อนการ
ลงมติ  ขอเชิญครับ 

นายพินิตพงษ์ : อยากถามการต้ังงบประมาณ เรื่องไฟฟ้า หน้า 28 กับหน้า 43 ทำไมไม่รวมกัน ค่าซ่อม
รถยนต์ทำไมไม่รวมกัน และรถพยาบาล ต้ังไว้ 1,000,000 บาท เป็นราคาท่ีเพียงพอท่ีจะซื้อได้
หรือไม่ และเรื่องการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปล่ียนหลังคาได้รึไม่ และลาดยางสายสุริโย
ร่มเกล้า ทำไม่รวมไว้กับโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ 

นายธงชัย : ตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล จะประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน 12 แผนงาน 36 
งาน ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริหารท่ัวไป 2) ด้านบริการชุมชนและสังคม 3) ด้านการ
เศรษฐกิจ และ 4) ด้านการดำเนินงานอื่น  ด้านบริหารท่ัวไปจะประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป และแผนงานรักษาความสงบภายใน  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ประกอบด้วย 6 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานการศึกษา 2) แผนงานสาธารณสุข 3) แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 4) แผนงานเคหะและชุมชน 5) แผนงานสร้างความเข้าแข็งของชุมชน และ 
6) แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 แผนงาน 
คือ 1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธาน 2) แผนงานการเกษตร และ 3) แผนงานการ
พาณิชย์  และด้านการดำเนินงานอื่น ประกอบด้วย แผนงานงบกลาง  ซึ่งแต่ละด้านแต่ละ
แผนงาน ก็จะประกอบด้วยงานย่อย ๆ ตามหน้าท่ี ตามภารกิจรวมแล้ว 36 งาน  ในการต้ัง
งบประมาณจจึงต้องกระงานตามฟังช่ันหน้าท่ีของงานด้านนั้น ๆ เช่นตามท่ีท่านสมาชิกต้ัง
ข้อสังเกตว่าการต้ังงบประมาณค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทำไมไม่อยู่ด้วยงาน  ขอ
เรียนว่าเทศบาลต้ังงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจแผนงาน เช่นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
รถยนต์ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ต้ังไว้สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
รถคันขาว  ส่วนงบประมาณค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำท้ังคันแดง คันเขียว จะต้ังไว้
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ซึ่ง
ภารกิจของงานท้ังสองส่วนนี้จะแตกต่างกัน  เช่นเดียวกันกับค่าซ่อมบำรุงไฟฟ้า ค่าวัสดุไฟฟ้า 
ก็จะต้ังงบประมาณตามภารกิจแต่ละด้าน ๆ ไป การต้ังงบประมาณจึงกระจายตามภารกิจ 
สำหรับงบประมาณท่ีต้ังไว้เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ต้ังไว้ 1,000,000 
บาท นั้น เป็นราคาและคุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด โดยหลักถ้า
ครุภัณฑ์ใดท่ีมีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ก็ให้ยึดราคาละคุณลักษณะครุภัณฑ์ตาม
บัญชีเป็นหลัก  

นายวิระศักดิ์ : ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีต้ังไว้ ถ้าจะให้ซ่อมโดยเปล่ียนหลังคาใหม่ตามท่ี
ท่านสมาชิกเสนอความเห็นนั้น  ไม่สามารถซอ่มโดยเปล่ียนหลังคาใหม่ได้ เนื่องจากติดเรื่องค่า



เส่ือมราคาครุภัณฑ์ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเปล่ียนได้เพราะการซ่อมแซมครั้งก่อน เทศบาลพึ่งจะ
เปล่ียนหลังคา 

ประธาน :  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติการรับร่างเทศ
บัญญัติต่อท่ีประชุม  

นายวีระศักดิ์ : เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า ทำไมยังไม่จ่าย 
ประธาน : เรื่องของ่านวีระศักดิ์ก หัวหน้าวิเคราะห์ฯ ช้ีแจงได้ไหมครับ 
นายธงชัย : เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร ให้สภายื่นกระทู้ถามให้ปลัดเข้าช้ีแจงต่อสภาในการประชุมครั้ง

หน้าได้ครับ 
ประธาน : มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบด้วยกับ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบล 
                     ร่มเกล้าหรือไม่ โดยให้ยกมอืพ้นศีรษะ 
ท่ีประชุม : ในท่ีประชุมมีสมาชิกสภาท้ังหมด 11 คน ประธานสงวนสิทธิ งดออกเสียง 1 เสียง เหลือ

สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 10 คน  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า เห็นด้วย : ไม่เห็นด้วย   

                     ด้วยคะแนน 10 : 0   

ประธาน   : เรื่องการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญสมาชิกเสนอได้ครับ 

นายสนธยา : ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมครับ 

นายจิดา  : เห็นด้วยครับ 

ท่ีประชุม : เห็นด้วยตามเสนอด้วยมติเอกฉันท์ 

นายบุญชิต : คณะกรรมการแปรญัตติ ตามคำส่ังเดิมของสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า ท่ี 05/2560 ลงวันท่ี  

                       18 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย 1) นายจินดา  สมประสงค์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็น  

                       ประธาน 2) นายชำนาญ เสียงช้ำ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการ 3) นายบุญชิต  รส 

                       จันทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็นกรรมการ 4) นายวีระศักดิ ์ กุลบุญมา สมาชิกสภาฯ เขต 2  

                       เป็นกรรมการ และ 5) นายพินิตพงษ์  ห้วยทราย สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นเลขานุการ 

ประธาน  : เรื่องการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบฯ ข้อ  

                      49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ 

                      แปรญัตติพิจารณา โดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำ 

                       แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณากำหนดห้วง 

                       ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ 



ท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี 
21 – 26 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ด้วยมติ
เอกฉันท ์

ประธาน : ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีกำหนด หากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท่านใดมี
ความเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติสำหรับสมาชิกท่านใดท่ีเป็นผู้
แปรญัตติต้องให้มีสมาชิกสภารับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6 : เร่ืองอื่น ๆ  
ประธาน : ขอเชิญท่ีประชุมครับ 
นายวิวัชน์ : อยากให้ช่างไปสำรวจถนนการเกษตรสายนาบ้านฮ้าง มันชำรุดน้ำขังถนน 
นายภานุพงษ์ : ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายการโยธาท่ีประสานงานอำเภอ ทำให้ตำบลร่มเกล้าได้รับการพัฒนา

โดยใช้งบประมาณของอำเภอหลายโครงการ และขอหารือเรื่องของสมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง
ท่ีเสนอรายงานไปยังอำเภอให้พิจารณานั้น ทางอำเภอได้ดำเนินการถึงขั้นใด เพราะเวลา
ล่วงเลยมานานมากแล้ว ตัวประธานก็ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี ขาดการประชุมต่อเนื่องมาหลายสมัย 
การดำเนินงานงานสภาก็เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีแทนโดยรองประธานสภาฯ มาเรื่อย  ผมกลัวว่า
จะมีปัญหาครับ 

ประธาน : จะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทำหนังสือติดตามผลต่อไป 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
นายวีระศักดิ์ : อยากให้ฝ่ายบริหารไปดูเมรุเผาศพผัง 2 ตอนนี้เริ่มชำรุดแตกร้าวแล้ว  
นายสนธยา : เสียงตามสายหมู่ท่ี 4 ใช้ไม่ได้ อยากให้เทศบาลออกไปดูและซ่อมแซมให้ด้วย 
นายพินิตพงษ์ : ตำบลร่มเกล้าได้รับโครงการจากอำเภอหลายโครงการก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วนท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องช่วยผลักดันงบประมาณมาในพื้นท่ี 
ประธาน : มีเพื่อสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา :  12.00 น. 
 

 

 

           (ลงช่ือ) บุญชิต  รสจันทร์         ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายบุญชิต  รสจันทร์) 

                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล

ร่มเกล้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562  เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2562  และขอรับรองว่าถูกต้องตามการ

ประชุมสมัยดังกล่าวทุกประการ 

 

 

(ลงช่ือ)      วีระศักดิ์  กุลยุญมา กรรมการ 

(นายวีระศักดิ์  กุลบุญมา) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 1 

 

 

(ลงช่ือ)   กาญจนา  นักสูน กรรมการ 

(นางสาวกาญจนา  นักสูน) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 2 

 

 

(ลงช่ือ)   สนธยา  สมประสงค์ กรรมการ 

       (นายสนธยา  สมประสงค์) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 1 

         

 

รายงานการประชุมนีไ้ด้ผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบฯ แล้ว 

 

 

 

       (ลงช่ือ) ชำนาญ  เสียงล้ำ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นายชำนาญ  เสียงล้ำ)  

                รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

  ประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า  


