
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลชําราก

อําเภอ เมืองตราด   จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,443,940 บาท

งบบุคลากร รวม 6,528,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายก
เทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรีตําบลชําราก     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตําบล
ชําราก     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลชําราก     
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตําบลชํา
ราก     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,903,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,427,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลชําราก และ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับปลัดเทศบาลจํานวน 12
 เดือน     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับปลัดเทศบาลและหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาลตําบลชําราก     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําของเทศบาลตําบลชํา
ราก และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 914,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัด    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสํานักปลัด ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี      
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งบดําเนินงาน รวม 2,752,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นค่าใช้
จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบต่าง ๆ เช่น สอบเปลี่ยนสายงาน ค่าเบี้ยประชุม ค่า
ของสมนาคุณ ค่าพาหนะ ค่าใช้สถานที่ แก่คณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัด
เลือกแก่คณะกรรมการกรรมข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น    เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบเปลี่ยนสาย
งาน ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย    ค่าใช้จ่ายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(โบนัส) ประจําปี 2564 สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลชําราก ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์
ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการตามคําสั่งของเทศบาลหรือตามที่กฎหมายกําหนด     

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  14:10:22 หน้า : 3/51



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทํา
การปกติ และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลชําราก     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ตําบลชําราก ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับบุตรของ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค) เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับ
วารสารและจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์
-ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน)
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
-ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง) เช่น ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในองค์กร
-ค่ารังวัดที่ดิน
-ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
ฯลฯ"     
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
      เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ
      เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวม
ถึงค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
รับรอง รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุม 
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการในวันสําคัญของทางราชการ
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการในวันสําคัญของ
ทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันปิยะมหาราช 
วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร
ท้องถิ่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 6     
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากรของเทศบาล ผู้นํา
ท้องที่/ผู้นําชุมชน และผู้นํากลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างจ้างสมาชิก อปพร. หรือ
บุคคล ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ไปราชการของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้     

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ
 เป็นต้น     

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  14:10:22 หน้า : 6/51



โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล ตามทที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้งกําหนด และที่กฎหมายกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถา
ยเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ้่งบรรจุ
เอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครง ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่่ 6
 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2563

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ ได้แก่
เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย เอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ รถ
ยนต์ และวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของสํานักปลัด
เทศบาล ฯลฯ     

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานเช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่าย
เอกสารเอกสาร ดินสอ ปากกา โต๊ะ บอร์ด เก้าอี้พลาสติก ชั้นวาง
ของขนาดเล็ก ฯลฯ     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่านใส่นาฬิกา ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง น้ําดื่ม รองเท้าบู้ท ผ้าปู
โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หม้อน้ํารถยนต์ ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ กระดาษโฟโต้ แบตเตอรี่และเลนส์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ    
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ     

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ลูกบิดประตู 
ก๊อกน้ํา วัสดุอุปกรณ์ประปา ฯลฯ     

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  14:10:22 หน้า : 8/51



ค่าสาธารณูปโภค รวม 397,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารอื่นๆ
ในความดูแลของเทศบาล และค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล อาคาร
อื่น ๆ ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล ค่าโทร
สาร ค่าวิทยุสื่อสาร และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น เช่า
คู่สาย ฯลฯ     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่ง
หนังสือทางไปรษณีย์ ฯลฯ     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เนต (Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 152,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอี้สํานักงาน  
-เก้าอี้แบบมีพนักพิงเบาะหนัง และล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ํา
ได้  จํานวน 4 ตัว 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัด
หาโดยสืบราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท่องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 11
     

เครื่องโทรสาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 12
 -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัด
หาโดยสืบราคาท้องตลาด

ตู้เอกสารรางเลื่อน ชนิด 8 ตู้ จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เอกสารรางเลื่อน ชนิด 8 ตู้  
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัด
หาโดยสืบราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 13
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE802.11b, g, n) 
ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter และ Custom
-จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์"
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2563 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 15
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี 2563 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 14

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏฺ่บัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าว
สารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเมืองตราด

จํานวน 11,000 บาท

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับอําเภอเมืองตราด
-ตามหนังสืออําเภอเมืองตราด ที่ ตร 0023.5/ว 9522 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 1 ลําดับ
ที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,688,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,617,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,617,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลตําบลชําราก จํานวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลผู้
มีสิทธิตามระเบียบฯ     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับ
ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลชําราก เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง จํานวน 3 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง จํานวน 3 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี     
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งบดําเนินงาน รวม 1,008,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 560,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านหรือ
ค่ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือกู้ยืมเงินเพื่อปลูกบ้านของ พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง     

ค่าใช้สอย รวม 323,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 238,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค) เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาล โดย
การจัดทําเอกสาร
หรือจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด) และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง ฯลฯ     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปประชุม
อบรมสัมมนาสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ของเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3
     

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาอื่น ๆ สําหรับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เช่น ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาลตําบล เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ      

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา โต๊ะ บอร์ด เก้าอี้พลาสติก ชั้นวางของ
ขนาดเล็กฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถ่านใส่นาฬิกาฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ฯลฯ
       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการไปรษณียากร ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 63,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  
-เก้าอี้แบบมีพนักพิง และล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได้  
จํานวน 4 ตัว 
 -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อใน
ราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1     
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เก้าอี้สํานักงานแบบไม่มีล้อ จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  
 -เก้าอี้แบบมีพนักพิง  ไม่มีล้อ  ปรับระดับไม่ได้  จํานวน 4 ตัว  
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อใน
ราคาท้องตลาด    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 14

ตู้บานเลื่อนทึบ จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 
เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารทางราชการ                      
จํานวน 1 ตู้  ราคา 3,500 บาท โดยมีลักษณะดังนี้
-ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x87 ซม. (กว้างxลึกxสูง)
-ทําจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นสี 
-เป็นตู้มีบานประตูเหล็กพื้น 2 บานประตู  เลื่อนไปมาได้
-ภายในแบ่งเป็นชั้น 3 ชั้น มีแผ่นชั้น 2 แผ่น  
-บานประตูมีมือจับและกุญแจล็อค    
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อใน
ราคาท้องตลาด  
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 4   

    

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) ใช้จัดเก็บ
เอกสารทางราชการ  
จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีลักษณะดังนี้
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น                                        
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 11
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 5   

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา
เครื่องละ  2,500 บาท จํานวน 5 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 6    
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 932,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 882,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 672,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลประจําปี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ วันสงกรานต์ และวัน
ลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ ค่าอาหารและ
น้ําดื่มสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 4     

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ ในตําบล
ชําราก เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยคุกคามตามแนวชาย
แดน ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 2     

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.ของ
เทศบาลตําบลชําราก เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 5     
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/หน่วยกู้ชีพกู้
ภัยประจําตําบล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยว
ข้อง ค่าชุดปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาล
ตําบลชําราก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการกู้ชีพเบื้องต้น ค่า
วิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 11    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิก อปพร.              ตามคําสั่งของเทศบาลตําบลชําราก
ในโอกาสต่าง ๆ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 8     

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน
หรือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัย
แล้ง อากาศหนาว ภัยจากโรคระบาด ฯลฯ ตลอดจนภัยอื่น ๆ อัน
มีมาไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนหรือเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 6     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ รถกู้ชีพ รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ และ
วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ     

วันที่พิมพ์ : 8/4/2564  14:10:22 หน้า : 20/51



ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฟิวส์ สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หม้อน้ํารถ
ยนต์ กรวยจราจร ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่น ๆ
 เช่น ถุงมือ สําลี แอลกอฮอล์ 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น หัวฉีดดับเพลิง ข้อแยกทางส่งน้ํา สายส่งน้ําดับ
เพลิง ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สําหรับ
รถกู้ชีพกู้ภัย เช่น เปลตัก เตียงขนย้ายผู้ป่วยฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 16

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,626,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,132,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,132,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล และจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งครูที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงาน  สังกัดกองการศึกษา  จํานวน  3 อัตรา  ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี   
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง  สังกัดกองการศึกษา  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  

งบดําเนินงาน รวม 339,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
ทําการปกติและวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลชําราก  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ  ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค) เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ารับ
วารสารและจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอก
จากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)  ค่าจ้าง
เหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่า
จ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก ฯลฯ)  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ค่าเลี้ยง
รับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงรับรอง รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องเข้าร่วมประชุม  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือ ไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาอื่น ๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ฯลฯ
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่
ชํารุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  และวัสดุใน
การปฏิบัติงานอื่นๆ ฯลฯ  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว
ที่จําเป็น   เช่น  ถุงมือ  รองเท้าบู๊ท  ตระ
กร้า  จาน ชาม  ช้อน  ถาดอาหาร  ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ฟิวเจอร์
บอร์ด  กระดาษสี  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  ผ้าหมึก  ผงหมึก  แผ่น
บันทึกข้อมูล  โปรแกรมต่างๆ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือ
ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมปกติ  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และบรเ่วณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าปรับพื้นที่,ค่าตกแต่งสวน
ย่อม ,ทาสีอาคาร,ต่อเติมหลังคา ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 12

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,502,860 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,067,860 บาท

ค่าใช้สอย รวม 427,860 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลชํา
ราก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลชําราก เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่ม ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยผูกใจวัยเตาะแตะของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลชําราก  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการ  ค่าวิทยากร  ฯลฯ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 4
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่งานวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ชําราก  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ  ค่าจัดทํา
วุฒิบัตรจบการศึกษาของเด็กเล็ก  ฯลฯ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 11

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนูรู้จักตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหนูรู้จักตําบล เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดโครงการ  ค่าพาหนะ   ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการการและครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา
ดูงานของคณะกรรมการและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลชํา
ราก เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของศูนย์ให้ดี
ขึ้น เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 9

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กน่าอยู่  เช่น  การตรวจ
สุขภาพบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรักครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสมานดวงใจสานสายใยรัก
ครอบครัว ได้แก่  ค่าของรางวัล  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ในโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 7
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 317,860 บาท

 ค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็ก  เป็นเงิน  230,000  บาท 
 ค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์ฯ (สื่อการเรียนการสอนต่างๆ) จํานวน 
54,400 บาท   
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  เป็นเงิน 6,900  บาท 
 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 6,400 บาท 
 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 6,400 บาท 
 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงิน 13,760 บาท 
 จัดสรรตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559  

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตําบลชําราก และสถานศึกษา
สังกัด อปท.ให้แก่ โรงเรียนคิรีวิหารฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลชําราก  (จ่ายตามจริงจากจํานวนนักเรียน) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 15 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบล
ชําราก  เช่น  ผ้ากันเปอนชนิดกันน้ํา       เครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่
จําเป็นต่อการเรียน   การสอนฯลฯ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 16
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,435,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,435,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,435,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน
เขตเทศบาล  
ตําบลชําราก ดังนี้  
 ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนคิรีวิหารฯ (จ่ายตามจริง
จากจํานวนนักเรียน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 14

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน  ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลชําราก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตยและจิตอาสา
สําหรับสภาเด็กและเยาวชนตําบลชําราก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุในการอบรม ค่าจัดประชุม ฯลฯ  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,009,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,102,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,102,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 760,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน  2 อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี   
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ  จํานวน  1 อัตรา  และพนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1
 อัตรา     ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ  จํานวน  1 อัตรา  และพนักงานขับรถ
ยนต์  จํานวน  1 อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  

งบดําเนินงาน รวม 907,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น หรือผู้มี
สิทธิตามระเบียบ  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
ทําการปกติและวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างผู้มีสิทธิตามระเบียบ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่ากู้ยืมเงินเพื่อเช่าซื้อ
บ้านหรือกู้ยืมเงินเพื่อปลูกบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  

ค่าใช้สอย รวม 535,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค) เช่น  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง) เช่น  ค่าจ้างพ่นสารเคมีกําจัด
ยุงลาย ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและกําจัดขยะ
มูลฝอย ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง  เป็นต้น  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ค่าเลี้ยง
รับรอง  ได้แก่   ค่าอาหาร  เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงรับรอง รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องเข้าร่วมประชุม  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรตามระเบียบฯ ของพนักเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  เป็นต้น  
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนัก
เทศบาล  และพนักงานจ้าง   เช่น  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ  เป็นต้น  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติหรือครุภัณฑ์  เช่น  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถบรรทุกขยะ  ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน   เช่น   กระดาษ  หมึก
ดินสอ  ปากกา  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ถ่าน
ไฟ  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  ถังขยะ  รองเท้าบู้ท  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  น้ํามันเบรก  หม้อน้ํารถยนต์  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง   ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อื่นๆ  เช่น หน้ากากอนามัย ใส่กรองหน้ากากอนามัย ถุงมือ วัคซีน
พิษสุนัขบ้า ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ  
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานประจํารถ
ขยะและพนักงานฉีดพ่นสารเคมี เช่น  เสื้อแขนยาว  และกางเกง
ขายาว  เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง  และเสื้อกันฝน  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Compact Disc , Digital Video Dise) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ ( KeyBoard ) , เมาส์ (Mouse) ฯลฯ  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  และค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการส่ง
หนังสือทางไปรษณีย์  ฯลฯ  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหา
ขยะ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  รณรงค์ประชาสัมพันธ์  ค่า
วิทยากร   
ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) หน้า 92 ลําดับที่ 10  
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ป้าย/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์  ป้องกันโรคค่าตอบแทน
วิทยากรสําหรับให้ความรู้   ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ  ค่าจัดซื้อถุงยางอนามัย ฯลฯ -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้า 77 ลําดับที่ 3  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า   เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มในการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์   ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
พาหนะในการปฏิบัติงานตามโครงการ   ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรค
ติดต่อ   (โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  โรคไข้
หวัดนก     โรคไข้มาลาเรีย โรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ ) เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ป้าย/เอกสารประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรค  ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
จัดซื้อสารเคมีในการควบคุมป้องกันโรค ค่าน้ํามันค่าจัดซื้อ
หน้ากากอนามัยและ เจลล้างมือฯลฯ ตาม -เป็นแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 89 ลําดับที่ 1  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้
บริโภค  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร
และอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  
-เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 91 ลําดับ
ที่ 8  
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  หมู่บ้านละ  20,000
  บาท  จํานวน  5  หมู่บ้าน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 12

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตําบลชําราก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลชําราก  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมน้ําดื่มฯลฯ
      ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 91
 ลําดับที่ 7  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้
สูงอายุตําบล
ชําราก

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ
กาย  สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตําบลชําราก  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจัดทําอาหารกลางวัน  อาหารว่างพร้อมน้ํา
ดื่ม  สําหรับเลี้ยงผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 90 ลําดับที่ 5  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,240,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,276,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,276,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลชําราก และ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี จํานวน  2  อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง  สังกัดกองช่าง จํานวน 4  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกอง
ช่าง  เทศบาลตําบลชําราก    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน
จ้างสังกัดกองช่าง  จํานวน  4  อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  

งบดําเนินงาน รวม 964,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบต่างๆ เช่น สอบ
เปลี่ยนสายงานสําหรับนักบริหารของเทศบาลตําบลชําราก ค่า
ตอบแทนกรรมการต่างๆ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน
ทําการปกติและวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลชําราก  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อ  ให้แก่พนักงานเทศบาล
ตําบลชําราก ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับบุตรของพนักงาน
เทศบาลตําบลชําราก ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการ
สาธารณูปโภค)  เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน  (นอกจากค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์   โรงมหรสพ  หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่า
จ้างเหมาจัดทําแผนที่ตําบลชํารากโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ค่ารังวัดที่ดิน  ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ของหรือค่าบริการอื่นๆเช่นค่าจ้างเหมารถเบคโฮขุดลอกราง
ระบายน้ํา หรือขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ํา เช่น ผักตบชวา หรือ
ขุดฝังท่อ คสล.เพื่อระบายน้ําขุดขนย้ายวัสดุต่างๆค่าจ้างเหมารถไถ
ปรับเกรดถนนค่าจ้างเหมารถบรรทุกสิ่งของที่จําเป็นเช่น บรรทุก
หินคลุก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือและค่าจ้างเหมา
อื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ เช่น งานสํารวจ จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน
ที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคลสําหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อม
แซมถนน  และอาคารต่างๆตามระเบียบกฎหมายกําหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาอื่นๆ สําหรับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง  เช่น  ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ  เป็นต้น  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อ
สร้าง  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร  โต๊ะ เก้าอี้  รถยนต์  และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของกองช่าง ฯลฯ       

ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ป้ายประชา
สัมพันธ์ ดินสอ ปากกา   ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ถุงมือยาง รอง
เท้าบู๊ท  ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหรือใช้งาน
ในหน้าที่ เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ ยางแอสฟัลท์ติก หิน ทราย  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
แบตเตอรี่    ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หม้อน้ํารถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy  Disk , Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video Dise) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (KeyBoard) , 
เมาส์ (Mouse) 

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจ  เช่น   เทปวัดระยะ   ล้อวัด
ระยะ   ฯลฯ  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ  เช่น  มิเตอร์ไฟฟ้า  ลูกปิด
ประตู  ก๊อกน้ํา  วัสดุอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ   

งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสําหรับปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  หรือประดับตกแต่งสถานที่ เช่น หญ้า ต้นไม้ ปุ๋ย ดินและ
กระถางต้นไม้ สารเคมีกําจัดวัชพืช ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2564 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแข่งขันกีฬา ค่า
ของขวัญของรางวัลการแข่งขันกีฬา ค่าน้ําดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 6     

ค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้ม
แข็ง เช่น การจัดทําสื่อเผยแพร่รณรงค์ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านครอบครัว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 10     

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม และการทําประชา
พิจารณ์เรื่องต่าง ๆ เช่น เวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนหรือ
แผนพัฒนาตําบล การพิจารณาเทศบัญญัติ การแก้ปัญหาขยะใน
ชุมชนหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือทําประชาพิจารณ์อื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 1     
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการรวมใจภักดิ์ รักและปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์และสมานฉันท์ปรองดอง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักและปก
ป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมานฉันท์ปรองดอง เช่น ค่าใช้
จ่ายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การจัดเวทีเสวนา การรณรงค์
สร้างความสามัคคี ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 9     

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่ม
อาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มผู้พิการ/กลุ่มผู้สูงอายุในตําบลชํา
ราก เช่น สนับสนุนอาชีพเสริม การจัดการรวมกลุ่ม การ
ประชุม พัฒนาบทบาทสตรี และการดําเนินงานอื่น ๆ ของกลุ่ม
อาชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179
 ลําดับที่ 3    

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลชําราก เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นําท้องถิ่นท้องที่และหัว
หน้าส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรม
รณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 3    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬา
ต่างๆ กับหน่วยงานอื่นที่จัดการแข่งขันเพื่อเชื่อมความ
สามัคคี  หรือแข่งขันกีฬาตามที่ได้รับการแจ้งขอความร่วมมือใน
การเข้าแข่งขัน  หรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับ
อําเภอ/จังหวัด เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าครูฝึก
สอน  ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 7 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพุทธบุตร เพื่ออบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน   เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับกิจกรรมวันวิสาข
บูชา วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบแสงสีเสียง เงินรางวัลใน
การประกวดตามกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน  ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าของรางวัลในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านดนตรี
ไทย/นาฏศิลป์

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านดนตรี
ไทย/นาฏศิลป์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่า
ตอบแทน  
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ในการอบรม ฯลฯ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 1
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 84,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานยุทธการบ้านชํารากรําลึก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานยุทธการบ้านชํา
รากรําลึก  และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบลชําราก  เช่น  ค่าจัด
นิทรรศการ  ค่าใช้จ่ายในการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารที่
ล่วงลับ ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 182
 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 74,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 74,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด จํานวน 22,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
ตราด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 9

โครงการจัดงานวันระกําหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด จํานวน 30,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตราด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 9
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โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จํานวน 22,000 บาท

โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง  
ประจําปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศิลปะจารีตประเพณี  

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อเป็นการรําลึกวีรกรรมของ
ทหารเรือที่ได้ทําป้องกันอธิปไตยของประเทศชาติอย่างหาญกล้า
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,528,900 บาท

งบลงทุน รวม 3,528,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,528,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะศาล หมู่ที่ 5 จํานวน 508,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะศาล หมู่ที่ 5
 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 8 ลําดับ
ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชําราก-ท่าเส้น หมู่ที่ 4 จํานวน 508,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายชําราก-ท่าเส้น หมู่ที่ 4
 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 7 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกนา-สระแมลงภู่ หมู่ที่ 1 จํานวน 499,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกนา-สระแมลงภู่ หมู่
ที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมมุมทาง
เลี้ยว 54.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 736.00
 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4 ลําดับ
ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระแมลงภู่-ป่าชุมชน หมู่ที่ 2 จํานวน 498,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสระแมลงภู่-ป่าชุมชน หมู่
ที่ 2 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4 ลําดับ
ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วงกระทะ หมู่ที่ 3 จํานวน 751,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายห้วงกระทะ หมู่ที่ 3
 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,180.00 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 9 ลําดับ
ที่ 4
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่าดินเหนียว หมู่ที่ 2 จํานวน 121,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่าดินเหนียว หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 20.50 เมตร ลึก 3.05 เมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 6 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 4 ลําดับ
ที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จํานวน 91,000 บาท

ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การส่งเสริมการเพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการ
เกษตรอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 180
 ลําดับที่ 4     
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เช่น จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และจัด
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช, สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช, ปลูกต้นไม้
ประจําท้องถิ่น เพื่อรักษาพันธุกรรมพืช, จัดให้มีศูนย์ข้อมูลพันธุ
กรรมพืช ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181
 ลําดับที่ 5     

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทําลายป่า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการบุกรุกทําลายป่า
ทั้งป่าบกและป่าชายเลน เช่น ค่าน้ํามันเรือหรือรถยนต์ในการ
สํารวจ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 179
 ลําดับที่ 4     

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟนฟู ป้องกัน และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟนฟู ป้องกัน และอนุรักษ์
พื้นที่ป่าไม้ เช่น การปลูกต้นไม้ ทั้งป่าชุมชน (ป่าบก) และป่าชาย
เลน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ํามันสําหรับเรือ
ยนต์ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 179
 ลําดับที่ 5     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,664,800 บาท

งบกลาง รวม 5,664,800 บาท
งบกลาง รวม 5,664,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งสมทบเบี้ยประกันสังคม
ให้กับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนลูกจ้างที่เอาประกันตน     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายเดือนโดยจ่ายแบบขั้น
บันได     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
คนละ 800 บาทต่อเดือน     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท
ต่อเดือน     

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือตามความ
จําเป็นเหมาะสมตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล     
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 185,000 บาท

เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 30,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ งบประมาณรายรับปีที่ผ่าน
มา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ จํานวน 155,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น เทศบาลตําบลชําราก
     

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทําศพกรณีพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานจ้างเสียชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 289,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ประจําปี 2564 ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุด
หนุน (ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จํานวน 14,490,000 บาท)     
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