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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลนาเยีย
อาเภอ นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,851,704

บาท

งบบุคลากร

รวม

9,214,704

บาท

รวม

2,848,160

บาท

จานวน

725,600

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

207,360

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557และระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประจาปี และเงินเลื่อนระดับ ปรับตาแหน่ง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559และระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2559และระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สานักปลัด หัวหน้าฝายอานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2559และระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559และระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559และระเบียบฯ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

จานวน

1,555,200

บาท

รวม
จานวน

6,366,544

จานวน

138,000

บาท

จานวน

288,470

บาท

จานวน

1,563,840

บาท

จานวน

207,840

บาท

บาท
4,168,394 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

2,459,500

บาท

รวม

454,500

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.
1. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นระโยชน์แก่องค์กรกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินค่าทาขวัญ ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชานาญ
หรือเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะ
กรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิด และค่าใช้
จ่ายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องจานวน 30,000.-บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 จานวน 50,000
.-บาท

80,000

บาท

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือค่าตอบแทนให้แก่คณะ
กรรมการที่เทศบาลตาบลนาเยียแต่งตั้งตามระเบียบกฏหมายที่กาหนด
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

64,500

บาท

รวม

700,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ช่อดอกไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรม
ของเทศบาล
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน
ค่าช่วยเหลือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ต้องคดีอาญา

จานวน

5,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าระวาง ค่าบอกรับวารสาร จัดทา
วารสารต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างทาสื่อโฆษณาฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะบุคคล ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล, ค่า
รับรองประชุมสภา เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
เทศบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่ากระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ช่อดอกไม้

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ต้องคดี
อาญา
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153,000

บาท

20,000

บาท

10,000

บาท

พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้สอย และ
ค่าวัสดุตามโครงการ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พ.ศ. 2552 หนังสือที่มท 0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตาม(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที่ 118 ลาดับที่ 1)
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จานวน

16,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
สอย และค่าวัสดุตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 2หน้าที่ 9 ลาดับที่ 1)
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
จานวน

10,000

บาท

15,000

บาท

15,000

บาท

ค่าเดินทางไปราชการ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิ์ตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559หรือระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตาม(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 118 ลาดับ
ที่ 6)
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้สอย และค่าวัสดุตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559เป็นไปตาม(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที่ 118 ลาดับที่ 4)
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าธง
ตราสัญลักษณ์ธงชาติผ้าแพร ผ้าริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาทิส
ลักษณ์เครื่องราชสักการะ พานพุ่ม ตราสัญลักษณ์พวงมาลาค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งจัดสถานที่ค่าดอกไมโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 2)
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้สอย และค่าวัสดุตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559เป็นไปตาม(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2หน้าที่ 9 ลาดับที่ 2)
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โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดทา
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 120ลาดับ
ที่ 16)
โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้สอย และค่าวัสดุตาม
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564หน้า 121 ลาดับที่ 9)
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตาม(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 3)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
จานวน

21,000

บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

10,000

บาท

5,000

บาท

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557เป็นไปตาม(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 118 ลาดับ
ที่ 2)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา
เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และ
ระเบียบ หนังสือส่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 18 ลาดับที่4 )
โครงการอบรมกฏหมายเพื่อประชาชน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557เป็นไปตาม(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 118 ลาดับ
ที่ 3)
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10,000

บาท

100,000

บาท

740,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
จานวน
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม(แผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 9ลาดับที่ 3 )
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุหรือครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผงปิดประกาศ
น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟู้า หลอดไฟฟ้า แผง
วงจร มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ายาดับกลิ่น ไม้
กวาด มีด ถาด แก้วน้า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้าแข็ง ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค สังกะสี สี ค้อน คีม เลื่อย เทปวัด
ระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่แรง ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก น๊อต สกรู สายไมล์ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟ
หน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เครื่องกรอ
เทป ขาต?%
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริ,การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่งตามบัญชี
จาแนกประเภทรายรับรายจ่ายของอปท. เช่นพลาสติกใส่บัตร ตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

230,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

565,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ที่
สาธารณะที่อยู่ในความดูแลสานักปลัดเทศบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ที่ใช้ประจาอาคารสานักงานหรือ
อาคาร ทรัพย์สิน ที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของสานักปลัดเทศบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

400,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

22,500

บาท

รวม

22,500

บาท

จานวน

5,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณียบัตร
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะสาหรับพนักงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสาหรับพนักงานเทศบาล จานวน 1 ตัวๆ
ละ5,500.-บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ใช้ราคาในจังหวัดในการกาหนดราคา (ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 142 ลาดับที่ 1)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LEDสี
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นprinter,copie,scanner และfaxภาย
ในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X600dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 192mb
- สามารถสแกนเอกสารนาดa4ได้
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถย่อและขยายได้
- มีช่องเชื่อมต่อ(interface)แบบusb 2.0 หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม )(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 142 ลาดับ
ที่ 1)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานกาชาดอาเภอนาเยีย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานการชาด
อาเภอนาเยีย โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 140 ลาดับที่ 2)
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อาเภอนาเยีย

จานวน

17,000

รวม
รวม

155,000

จานวน

10,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

60,000

บาท

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ราช
พิธี อาเภอนาเยีย โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 140 ลาดับที่ 1)
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
จานวน
ประชาชนของอปท.
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือของประชาชนของอปท. โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 28ลาดับที่ 1)
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขตชุมชนเทศบาลตาบลนาเยีย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขตชุมชน
เทศบาลตาบลนาเยีย โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2 หน้าที่ 19ลาดับที่ 2)

บาท

บาท
155,000 บาท
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จานวน

40,000

บาท

รวม

2,545,820

บาท

รวม

2,030,820

บาท

รวม

2,030,820

บาท

จานวน

1,239,900

บาท

จานวน

42,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองคลังเทศบาล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

672,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

76,920

บาท

รวม

500,000

บาท

รวม

155,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

160,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ

จานวน

60,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเทศบาลตาบลนาเยีย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เทศบาลตาบลนาเยีย โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2 หน้าที่ 19ลาดับที่1)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปีและเงินเลื่อนระดับ ปรับตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย

เพื่อจ่าเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุงานบ้านงานครัว

รวม

175,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยาง
ใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซินฯ
ลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย และภาพนิ่ง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจร ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

15,000

บาท

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

1,211,860

บาท

รวม

512,400

บาท

รวม

512,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประจาปี และเงินเลื่อนระดับ ปรับตาแหน่ง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. 2559และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

254,280

บาท

6,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงานบุนวมมีพนักพิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง จานวน 3 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ใช้ราคาในจังหวัดใน
การกาหนดราคา (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2หน้าที่ 22ลาดับที่ 2)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559และหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
.เช่น ค่าตอบแทน อปพร.เมื่อมีคาสั่งใช้ให้ปฏิบัติในศูนย์หรือนอกศูนย์ อป
พร.ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
ค่าใช้สอย
รวม

252,120

บาท

บาท
118,500 บาท
574,460

50,000

บาท

36,000

บาท

32,500

บาท

285,960

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าระวาง ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ และค่าจ้างทาสื่อโฆษณา ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้สอย และค่าวัสดุตาม
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 109 ลาดับ
ที่ 2)
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ
จานวน

20,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 12 ลาดับ
ที่ 1)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ เช่นค่าตอบแทนอปพร. ค่า
เครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า12 ลาดับที่ 2)
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20,000

บาท

30,000

บาท

75,960

บาท

รวม

170,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่แรง ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก น๊อต สกรู สายไมล์ ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่
ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ถุง
เท้า รองเท้า เสื้อ กางเกง หมวก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ขวานดับเพลิง สายฉีดน้าข้อต่อข้อแยกชนิดต่าง ๆ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
งบลงทุน
รวม

50,000

บาท

10,000

บาท

60,000

บาท

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอปพร.

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 122ลาดับที่ 1)
โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 122ลาดับที่ 6)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งานตามปกติ
ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ บารุงรักษา
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

95,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

95,000

บาท

40,000

บาท

25,000

บาท

30,000

บาท

รวม

11,254,188

บาท

รวม

4,806,480

บาท

รวม

4,806,480

บาท

จานวน

3,250,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

1,350,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 138 ลาดับ
ที่ 1)
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
อาเภอนาเยีย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอาเภอนาเยีย โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 1138 ลาดับที่ 1)
อุดหนุนโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือตารวจ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือตารวจ สถานี
ตารวจภูธรนาเยีย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2หน้าที่ 19 ลาดับ
ที่ 1 )
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล กอง
การศึกษา
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก 8 คน กองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2561
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองการ
ศึกษา จานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชานาญการสาหรับครูผู้ดูแล
เด็ก จานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กอง
การศึกษา
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา จานวน 4 คน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง กองการ
ศึกษา
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้างภารกิจ กองการ
ศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

80,480

รวม
รวม

4,193,708

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและข้า
ราชการครู ผดด. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ค่าใช้สอย

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

2,170,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาคน
งาน ค่าดูดสิ่งปฏิกูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ค่าระวาง ค่า
โฆษณา และเผยแพร่ และค่าจ้างทาสื่อโฆษณา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ
จานวน

40,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บาท

บาท
60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่าง น้าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 114 ลาดับที่ 7
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 115 ลาดับที่ 8
โครงการจัดงานวันเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 114 ลาดับที่ 1
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โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลาดับที่ 15
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลาดับที่ 20
โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กอายุ 0-5 ปี
จานวน

5,000

บาท

2,000

บาท

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองในการ
พัฒนา IQ EQ เด็กอายุ 0-5 ปี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.
พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 17 ลาดับที่ 2
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการศึกษา ในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.
พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 111 ลาดับที่ 9
และหน้าที่ 117 ลาดับที่ 22
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน

1,925,000

บาท

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่
1. ค่าอาหารนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จานวน 1,274,000.- บาท
2. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 425,000.- บาท (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
3. ค่าหนังสือเรียน จานวน 40,000.-บาท
4.อุปกรณ์การเรียน จานวน 40,000.-บาท
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 60,000.-บาท
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 86,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08162/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 4
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 3
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน
อื่นๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

จานวน

10,000

บาท

รวม

1,768,708

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ฯ
ลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

60,000

บาท

30,000

บาท

40,000

บาท

1,538,708

บาท

40,000

บาท

5,000

บาท

5,000

บาท

50,000

บาท

195,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก
ปฐมวัย และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08162/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 2)
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยาง
ใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกคอมพิวเตอร์ และจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า

จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

5,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริหารเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อได้มาซึ่งการบริการระบบอินเตอร์เน็ต
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งบลงทุน

รวม

42,000

บาท

รวม

42,000

บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์

จานวน

9,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน 3 ตัว (เป็นราคาที่จัด
ซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้า

จานวน

12,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้า จานวน 2 เครื่อง (เป็นราคาที่จัดซื้อ
ได้ตามราคาท้องถิ่น)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

จานวน

10,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่อง (เป็นราคาตาม
เกณฑ์ ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
งบเงินอุดหนุน

รวม

2,212,000

บาท

รวม

2,212,000

บาท

จานวน

2,212,000

บาท

รวม

4,752,520

บาท

รวม

3,956,520

บาท

รวม

3,956,520

บาท

จานวน

980,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

134,400

บาท

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (เป็นราคาตามเกณฑ์ ราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียโครงการอาหารกลางวัน
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08162/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 2)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปีและเงินเลื่อนระดับ ปรับตาแหน่ง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้
รับ เช่น ค่าครองชีพและเงินเพิ่ม ปรับตามวุฒิ
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

2,460,120

บาท

จานวน

342,000

บาท

รวม

725,000

บาท

รวม

110,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 กาหนด
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา
ค่าใช้สอย
รวม

30,000

บาท

50,000

บาท

30,000

บาท

420,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ามัน ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
โครงการปลูกต้นไม้

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย เดินทางไปราชการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนงาน
ของ อปท. 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 123 ลาดับที่ 2
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

จานวน

70,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เดินทางไปราชการโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่า
ที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ส. 2557 เป็นไป
ตามงานของ อปท.4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 128 ลาดับที่ 7
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ
อินทรีย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เดินทางไปราชการโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่า
ที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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50,000

บาท

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เดินทางไปราชการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนงาน
ของ อปท. 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 2
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสา
สมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เดินทางไปราชการ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการอาหารปลอดภัย
จานวน

20,000

บาท

รวม

190,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก สวิทซ์ ฯลฯ

30,000

บาท

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ในสานักงานและตลาดสด เช่น ไม้
กวาด ผงซักฟอก น้ายาทาความสะอาดพื้น ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ฯลฯ

20,000

บาท

20,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ายา
ต่างๆ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ
จานวน
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เดินทางไป
ราชการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย เดินทางไปราชการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนงาน
ของ อปท. 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 129 ลาดับที่ 10
ค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ยากาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายและภาพนิ่ง ฯลฯ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกคอมพิวเตอร์และจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

30,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

71,000

บาท

รวม

71,000

บาท

จานวน

11,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์สานักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
ประตู) จานวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ตู้เหล็กขนาด 2 บาน มีมือ
จับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบ
ประมาณ 2560 เป็นไปตามแผนงานของ อปท. 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 143 ลาดับที่ 3
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ข้อแข็ง 4 เครื่อง
จานวน

38,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) แบบข้อ
แข็ง จานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณพ์ สานัก
งบประมาณ 2560 เป็นไปตามแผนงานของ อปท. 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 143 ลาดับที่ 3
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
จานวน

22,000

บาท

รวม

2,838,324

บาท

รวม

2,314,024

บาท

รวม

2,314,024

บาท

จานวน

1,270,526

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ ฯลฯ ให้บริษัทไปรษณีย์
ไทย จากัด
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้ง
โต๊ะ จานวน 1 เครื่อง จานวน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบ
ประมาณ 2560 เป็นไปตามแผนงานของ อปท. 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 143 ลาดับที่ 3
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปี และเงินเลื่อนระดับ ปรับตาแหน่ง
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองช่าง,หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

60,000

บาท

894,758

บาท

จานวน

88,740

บาท

รวม

524,300

บาท

รวม

121,400

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2560 กาหนด
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา
ค่าใช้สอย
รวม

10,000

บาท

101,400

บาท

10,000

บาท

84,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

24,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งป้ายบอก
ทาง ค่าระวาง ค่าบอกรับวารสาร จัดทาวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่และค่าจ้างทาสื่อโฆษณา ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

316,900

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ฯลฯ

100,000

บาท

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อเป็นเงินบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยาง
ใน ฯลฯ

จานวน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

51,900

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รวม

2,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

รวม

670,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

520,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

350,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก
ไฟ สวิทซ์ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ฯลฯ

150,000

บาท

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายและภาพนิ่ง ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก ถุงมือ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกคอมพิวเตอร์และจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ ฯลฯ บริษัทไปรษณีย์
ไทย จากัด
งานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

งบเงินอุดหนุน

รวม

150,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

150,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกิจการไฟฟ้าให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แก่
เทศบาล ฯลฯ
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งานสวนสาธารณะ

รวม

401,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

401,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

380,000

บาท

จานวน

380,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

1,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

รวม

2,030,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,030,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,560,000

บาท

จานวน

1,440,000

บาท

120,000

บาท

440,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวาง ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ยากาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขน
ขยะ ค่าจ้างกาจัดขยะ ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่า
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อื่นๆ ฯลฯ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 143 ลาดับ
ที่ 3
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก และถังรอง
รับขยะ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก-ยาง
ใน รถยนต์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า หมวก ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

70,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

รวม

14,919

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

14,919

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

14,919

บาท

จานวน

14,919

บาท

รวม

70,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

รวม

615,000

บาท

รวม

565,000

บาท

รวม

565,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขุด
ลอกทางน้าและท่อระบายน้าภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 108ลาดับที่ 1)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลาดับที่ 18
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.
พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 111 ลาดับที่ 8
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จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน

จานวน

20,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลาดับ
ที่ 6
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 3
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 1
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 5

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 7
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
-เป็นไปตาามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 2
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 4
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จานวน

30,000

รวม
รวม

50,000

จานวน

50,000

บาท

รวม

6,767,000

บาท

รวม

6,767,000

บาท

รวม

6,767,000

บาท

จานวน

2,050,000

บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
รวม 425.00 เมตร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (ตามแบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ส.01/2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 13 ข้อ 57 )
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8
จานวน

484,000

บาท

185,000

บาท

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 111 ลาดับที่ 14
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนโครงการจัดทาต้นเทียนพรรษาอาเภอนาเยีย

บาท

บาท
50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดทาต้น
เทียนพรรษาอาเภอนาเยีย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 18ลาดับที่ 1)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ถนนราศีเจริญ หมู่ที่ 8

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรหนา 0.15
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.50
เมตร ระยะทาง 10.50 เมตร รวมมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 835.50 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (ตามแบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ถ.01/2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 ข้อ 1
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยวรรณชาติหมู่ที่ 3
จานวน
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม. เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (ตาม
แบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ถ.02/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 ข้อ 3
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โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสาธารณะแยกจากซอยอุทิศ หมู่ที่ 3

จานวน

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 22.00 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66.00 ตร.ม. เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552(ตาม
แบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ถ.03/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี หน้า 88 ข้อ 24
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนร่องเม็ก-กุดหวาย หมู่ที่ 3
จานวน
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรหนา 0.15
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (ตามแบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ถ.04/2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 85 ข้อ 13
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางสาธารณะเชื่อมระหว่างถนนแก้งน้อยกับถนน จานวน
แก้งเจริญ หมู่ที่ 3
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรหนา 0.15
เมตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 349.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,047.00 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552(ตามแบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ถ.05/2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 5 ข้อ 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทิมา หมู่ที่ 4
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล
กาหนด เลขที่ ถ.06/2562)เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2 หน้า 3 ข้อ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีปทุมวันไปท่าขอนโซ่ หมู่ จานวน
ที4,8
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
หนา0.15 เมตร กว้าง4.00เมตร ยาว 335.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,340.00ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล
กาหนด เลขที่ ถ.07/2562) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 หน้า 7 ข้อ 22
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ซอยบูรพา หมู่ที่ 3
จานวน
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.25
เมตร ยาว 124.00 เมตร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (ตามแบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ส.02/2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 99 ข้อ 3.11
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ถนนมีสุขริมโดม หมู่ที่ 3
จานวน
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว
รวม 83.00 เมตร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (ตามแบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ส.03/2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 101 ข้อ 3.22

39,000

บาท

458,000

บาท

595,000

บาท

57,000

บาท

770,000

บาท

300,000

บาท

220,000

บาท
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โครงการจัดทาสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง

จานวน

เพื่อติดตั้งป้ายจราจรภายในเขตเทศบาล จานวน 22 ป้าย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (ตามแบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ป.01/2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 107 ข้อ 115
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกในเขขตเทศบาลตาบล จานวน
นาเยีย
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างปูผิวพาราแอสฟัลท์ติก ขนาดผิวจราจร
หนา 0.04 เมตร กว้าง 3.90 - 4.50 เมตร ระยะทาง 430.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรผิวพาราแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม. เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ.2552 (ตามแบบเทศบาลกาหนดเลขที่ ซถ.01/2562) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 3 ข้อ4
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่4
จานวน

75,000

บาท

640,000

บาท

207,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.10 เมตร กว้าง 20.00 เมตร ยาว 27.00เมตร มีพื้นที่ผิว
คอนกรีตลานกีฬาไม่น้อยกว่า 540.00ตร.ม.(ตามแบบเทศบาล
กาหนด เลขที่ ก.01/2562)เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2 หน้า 20ข้อ 4
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาท่าแข่งเรือ

จานวน

207,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.10 เมตร กว้าง 20.00 เมตร ยาว 27.00เมตร มีพื้นที่ผิว
คอนกรีตลานกีฬาไม่น้อยกว่า 540.00ตร.ม.(ตามแบบเทศบาล
กาหนด เลขที่ ก.01/2562)เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13)พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2 หน้า 20 ข้อ 4
โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลและอาคารประกอบอื่น

จานวน

480,000

บาท

งานกิจการประปา

รวม

655,876

บาท

งบบุคลากร

รวม

165,276

บาท

รวม

165,276

บาท

จานวน

152,256

บาท

จานวน

13,020

บาท

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม
อาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า88.00 ตร.ม.เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 (ตามแบบเทศบาลกาหนดเลข
ที่ อ.01/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 แก้ไข ครั้ง
ที่ 2 หน้า 8 ข้อ 1
แผนงานการพาณิชย์

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล
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งบดาเนินงาน

รวม

425,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

110,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก
ไฟ สวิทซ์ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ท่อ
พีวีซี ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

10,000

บาท

100,000

บาท

275,000

บาท

จานวน

270,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

65,600

บาท

รวม

65,600

บาท

จานวน

65,600

บาท

รวม

760,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

280,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
ระวาง ค่าโฆษณาเผยแพร่และค่าจ้างทาสื่อโฆษณา ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่าแข่งเรือ , ถังน้าประปา , ระบบประปาหมู่
บ้าน ฯลฯ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ค่าน้าบาดาล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจมน้า (Submersibel Pump)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจมน้า (Submersibel Pump)
จานวน 2 เครื่องๆละ 32,800.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ พร้อม
อุปกรณ์ควบคุมและสายไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลว 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.25612564) หน้าที่ 144 ลาดับที่ 4 (เป็นราคาที่จัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)
งานตลาดสด

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทาสื่อ
โฆษณา ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

110,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก
ไฟ สวิทซ์ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก และถังรอง
รับขยะ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ฯลฯ

20,000

บาท

30,000

บาท

50,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

10,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

480,000

บาท

รวม

480,000

บาท

จานวน

480,000

บาท

รวม

495,000

บาท

รวม
รวม

495,000

จานวน

15,000

บาท

รวม

260,000

บาท

จานวน

260,000

บาท

รวม

180,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

30,000

บาท

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า หมวก ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตาบลนาเยีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมตลาด
สด เทศบาลตาบลนาเยีย เป็นไปตามแผนพัฒนา อปท. 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 131 ลาดับที่ 20
งานโรงฆ่าสัตว์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
. เช่น ค่าตอบแทนสาหรับ พนักงานตรวจโรคสัตว์และซากสัตว์ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อื่นๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาของ อปท. 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 143 ลาดับ
ที่ 3
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลัีก สวทซ์ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่โรงฆ่าสัตว์ เช่น ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก น้ายาทาความสะอาด ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ฯลฯ
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หน้า : 31/32

วันที่พิมพ์ : 22/3/2562 15:31:23

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า หมวก ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

14,996,789

บาท

รวม

14,996,789

บาท

รวม

14,996,789

บาท

จานวน

372,780

บาท

จานวน

7,904,000

บาท

จานวน

5,491,200

บาท

จานวน

66,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

341,219

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีนาย
จ้าง ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.และก
.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสานักงาน ก.จ
. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2557
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ รายละ 500 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
สารองจ่าย
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบ
ประมาณรายรับจริงประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทุกฉบับของ
ปีที่ผ่าน มาของงบประมาณทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนทั่วไป) (ร้อยละ 1/6 )(24,691,908.41X0.00167=41,219.-)
2.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ จานวน 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินช่วยพิเศษ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาลเสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) ในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุน
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญของพนักงานเทศบาล
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