
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย
อําเภอ ไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,004,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,498,760 บาท
งบบุคลากร รวม 6,893,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลนําตกไทรโยค
น้อย ดังนี
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี 
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 3,000 บาท จํานว 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 9,660 บาท/เดือน และ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 อัตรา ประกอบ
ด้วย
1. ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน
2. รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 12,420
 บาท จํานวน 12 เดือน
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา อัตราละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,268,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,250,520 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งทีว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การ
เลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน พ.ศ.2559
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดเทศบาลขนาดกลาง รองปลัด
เทศบาล และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 695,920 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปของสํานักปลัดเทศบาล รวมตําแหน่งทีว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 112,080 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือน
ขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 3,054,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 409,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุม
งานจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างทัวไปของเทศบาล ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 และระเบียบอืนทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1546 ลง
วันที 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 1,565,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 550,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทําป้าย ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อการให้
บริการประชาชน ค่าจ้างเครืองขยายเสียงและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
เบียประกันภัย ค่าจ้างทําเว็บไซต์ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมายามดูแลสํานักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้าง
แม่บ้านทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาอืนๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ค่า
จ้างเหมาสูบสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาค
เรียนและจ้างเหมาทํากิจกรรมตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล และค่าจ้างอืนๆที
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที 27 พฤษภาคม 2541 ตังตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลียงรับรองในการจัด
ประชุมสภาเทศบาล ประชุมระหว่างท้องถินกับท้องถิน  หรือท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจและหรือองค์กรเอกชน ประชุมคณะกรรมการต่างๆตามคําสัง
เทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย และค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวง
หรีด ฯลฯ เพือใช้ในพิธีสําคัญต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือรองรับนโยบายของรัฐบาล จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่างๆเพือรองรับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ และหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินอืนๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับโครงการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4
 ธันวาคม 2560
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที 65 ลําดับที 8 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชัวคราวทีมีคําสังให้เกินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพือส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึงมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความ
รู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เช่น การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (e-laas) การจัดทําแผน งบประมาณ งานกิจการ
สภา งานบริหารงานบุคคล การจัดซือจัดจ้าง การเขียนโครงการ ฯลฯ เป็น
ต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 1, 2 และ 3) 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า หน้า 63 ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:37:18 หน้า : 4/50



โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 15,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล ได้แก่ ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญของรางวัลแก่
พนักงานดีเด่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอุปกรณ์สําหรับทําความ
สะอาด ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ
.ศ. 2542  หมวด  2  มาตรา  16 (3) กิจกรรมอืนใดทีเป็นผลประโยชน์
ของประชาชนให้ท้องถินตามทีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซึงถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3475 ลงวัน
ที 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1308 ลงวันที 28 เมษายน 2551 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 63 ลําดับที 3

โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลเพือประกาศให้ประชาชนทราบถึงผล
การดําเนินงานในปีทีผ่านมาของเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทําวารสาร และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 64 ลําดับที 5
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โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย จํานวน 100,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณ
ภัย ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการรวมทััง
การบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพือให้ประชาชน มี
รายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่าง
ยังยืน  การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้  ฯลฯ เช่น ค่าซือวัสดุอุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง ค่าวัคซีน ค่าอาหาร ค่านําดืม  ฯลฯ เพือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆข้างต้น 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560  และหนังสือสังการต่างๆ ดังนี
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที 12 มีนาคม 2545
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว  3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 08091.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที 7 มีนาคม 2560 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 757 ลงวันที 7 เมษายน 2560  
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 
          - หนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที 29 พฤศจิกายน 2560 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561
-2564 หน้า 4 ลําดับที 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 150,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น  ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าทีพัก ฯลฯ และรายจ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  หมวด  2  มาตรา  16 (3
) กิจกรรมอืนใดทีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถินตามทีคณะ
กรรมการประกาศกําหนด ซึงถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที 28 เมษายน 2551 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 63 ลําดับที 1 

โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิก จํานวน 300,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิก เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังตามทีกฎหมายกําหนด อีกทังให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
สถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นสําหรับดําเนินโครงการนี 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 56 ลําดับที 5 
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โครงการหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านน่า
มอง เช่น ค่าคณะกรรมการตัดสิน ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าใบ
ประกาศ ค่าโล่ห์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
สําหรับโครงการนี ซึงโครงการนีเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เสริมสร้างความสามัคคี มีความสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม เพือเป็น
การส่งเสริมให้ประชนในแต่ละชุมชน  มีความสามัคคี  โดยการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาบ้านและหมู่บ้านของตนเองให้มีความ
สวยงาม  ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อม  โดยการจัดความสะอาดอาคาร
บ้านเรือนให้สะอาด  โดยเฉพาะอย่างยิงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัว มีความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน  เพือกระตุ้นให้ประชาชน
ทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทังส่งเสริมให้ประชาชนในชุมมีการร่วม
มือร่วมใจ พัฒนาภายในชุมชนของตนให้มีความสะอาด  เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพือกระตุ้นให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนให้มีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนมีความ
ปลอดภัย 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
เเข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559  และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (15)และ(16 )  ด้านส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
       หน้า  41 ลําดับ 3
โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง

จํานวน 20,000 บาท

           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมวินัยคุณธรรม
และจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร เครืองดืม ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
          เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2564 และแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 หน้า 68
 ลําดับ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหายทุก
ประเภทเพือให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองส่งโทรสาร เครืองถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ทําสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครือง) และอืนๆที
ชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
  0808.2/ 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํายาลบคําผิด แฟ้ม ชอล์ก นําดืม ซอง ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์ ธง
ชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจ่ายอืนๆทีอยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีเข้าข่าย
หมวดรายจ่ายนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผ้าถู
พืน แปรงขัดห้องนํา นํายาล้างห้องนํา นํายาถูพืน นํายาเช็ด
กระจก จาน แก้ว ถ้วยชาม ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับสํานักงานเทศบาล  เช่น ไม้
ต่างๆ นํามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบือง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลือย อ่างล่าง
มือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอืนๆทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 45,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์ รถ
ยนต์บรรทุกนํา ฯลฯ และอืนๆทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า รถบรรทุกนํา รถยนต์ดับ
เพลิง เครืองพ่นหมอกควัน เครืองตัดหญ้า นํามันเครืองฯลฯ และอืนๆทีเข้า
ข่ายประเภทนี 
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯและอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและ
สี กระดาษสําหรับพิมพ์รูป สี ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่น
ซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc g เมาส์เมน
บอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจําภายใน เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายราย
จ่ายประเภทนี
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 380,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย ตังตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์ส่วนกลางทีใช้
ติดต่อราชการของเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย
  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอืนๆทีเข้าข่ายราย
จ่ายประเภทนี สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

งบลงทุน รวม 461,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 338,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี (รูปตัวยู) จํานวน 72,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี (รูปตัวยู) จํานวน 1
 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
          1. โต๊ะประชุมไม้ท๊อปเมลามีนขนาดไม่ตํากว่า 60x120x75 เซ็นติ
เมตร จํานวน 12 ตัวๆละ 3,200 บาท
          2. โต๊ะประชุมไม้ท๊อปเมลามีนขนาดไม่ตํากว่า 60x80x75 เซ็นติ
เมตร จํานวน 1 ตัวๆละ 2,100 บาท
          3. โต๊ะประชุมมุมไม้ท๊อปเมลามีนขนาดไม่ตํากว่า 60x60x75
 เซ็นติเมตร จํานวน 2 ตัวๆละ 2,000 บาท
          4. เก้าอีผู้ร่วมประชุมบุนวมขาชุบโครเมียม จํานวน 50 ตัวๆ
ละ 550 บาท
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 7 ลําดับที 8 จัดซืัอตามราคาท้องถินเนืองจากมิได้
ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 63,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 35 ชุดๆ
ละ 1,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
          1. โต๊ะขนาด 1.80 x 0.45 เมตร
          2. ขาแสตนเลสพับได้
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 7 ลําดับที 7 จัดซืัอตามราคาท้องถินเนืองจากมิได้
ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเสียงพร้อมไมค์ตังโต๊ะห้องประชุมสภาเทศบาล จํานวน 82,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเสียงพร้อมไมค์ตังโต๊ะห้องประชุมสภา
เทศบาล จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
          1. ไมค์ประชุมคออ่อน ไมค์ประธาน จํานวน 1 ตัว
          2. ไมค์ประชุมคออ่อน ไมค์ผู้ร่วมประชุม จํานวน 14 ตัว
          3. เครืองเสียงสําหรับชุดประชุม จํานวน 1 ชุด
          4. สายต่อเพิมความยาวสายไมค์ ไม่ตํากว่า 5 เมตร จํานวน 3 เส้น
          5. ลําโพงขยายเสียง ไม่ตํากว่า 6 นิว แบบ 2 ทาง จํานวน 2 ดอก
          6. ไมค์ลอยคู่ จํานวน 1 ตัว
          7. ตู้ RACK ใส่อุปกรณ์ จํานวน 1 ตู้ พร้อมค่าติดตัง
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 7 ลําดับที 9 จัดซืัอตามราคาท้องถินเนืองจากมิได้
ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 44,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
          1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
          2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
              2.1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
หน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
              2.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
              2.3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
          3. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
          4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
          5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
          6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
          8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
          9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 3)พ.ศ.2561-
2564 หน้า 6 ลําดับที 1
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 15,800 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครืองๆละ 7,900
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
          1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
          2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
          3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
          4. มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
          5. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
          7. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
          8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
-2564 หน้า 6 ลําดับที 2

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 11,800 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืัอเครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2
 เครืองๆละ 5,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
          1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
          2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
          เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 6 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น การเปลียนเครืองยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่าย
อืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 123,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดหลังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนําตก
ไทรโยคน้อย

จํานวน 123,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมกันสาดด้านหลังอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย ขนาด 12 x 8 เมตร สูง 4 เมตร หลังคา
เหล็กรีดลอนหนาไม่น้อยกว่า 0.4 เมตร (สีตามอาคารสํานักงาน) ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลกําหนด
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 4 ลําดับที 3
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งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว
1165 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพือเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที 10 มิถุนายน 2558

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค จํานวน 45,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค เพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น สาธารณภัยต่างๆ การสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้  ภัยจากโรคติดต่อและโรคระบาด
ทีเกิดขึน
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560 โดยมีหนังสือสังการ ดังนี
          1. หนังสือทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสิงห์ ที กจ 74801/ว
 316 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561 
          2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0818.2/ว 5836 ลงวันที 11
 ตุลาคม 2560 
          3. หนังสือทีว่าการอําเภอไทรโยค ด่วนทีสุด ที กจ 0023.11/ว
 0280 ลงวันที 12 เมษายน 2561
          4. หนังสือศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนทีสุด ที กจ
 0023.3/ 5703 ลงวันที 29 มีนาคม 2561
          5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 516 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า 5
 ลําดับที 1

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี เพือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ผู้พิการ และผู้สูง
อายุทียากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(9
) ตามหนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที ลช.กจ.ว
 107/2561 ลงวันที 20 เมษายน 2561  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง 2564
 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการบริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ หน้า 66 ลําดับที 2)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 437,000 บาท
งบบุคลากร รวม 377,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 377,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 377,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งทีว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การ
เลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชัวคราวทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพือส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึงมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความ
รู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เช่น การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (e-laas) การจัดทําแผน งบประมาณ งานกิจการ
สภา งานบริหารงานบุคคล การจัดซือจัดจ้าง การเขียนโครงการ ฯลฯ เป็น
ต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 1, 2 และ 3) 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า หน้า 63 ลําดับที 2
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับ
เคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาล 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 เและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว
 4413 ลงวันที 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที 2 กุมภาพันธ์ 2558 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง 2564
 ยุทธศาสตร์หน้า 56 ลําดับที 2
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 20,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม การอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ  
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที
 2 ) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0810.2
/ว0600 
 ลงวันที 29 มกราคม พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที
สุด
 ที 0810.3/ว4797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559 ร่วมทังการส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตังแต่ระดับตําบล และสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 หน้า 56
 ลําดับที 1

งานบริหารงานคลัง รวม 3,140,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,319,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,319,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,567,560 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งทีว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การ
เลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือน
ตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปของกองคลัง รวมตําแหน่งทีว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือน
ขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 757,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุม
งานจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างทัวไปของเทศบาล ฯลฯ 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบิรหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค
 0402.5/ว 156 ลงวันที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1546 ลง
วันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้า
เล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทําป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้าง
เหมาบริการทีจําเป็นต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครืองขยายเสียง
และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเบียประกันภัย ค่าจ้างทําเว็บไซต์ ค่าหนังสือ
พิมพ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างต่างๆ ค่าจ้างเหมาอืนๆทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าที  ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิด
ภาคเรียนและจ้างเหมาทํากิจกรรมตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการประชุมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และค่าจ้างอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทราย
จ่ายนี 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที 27 พฤษภาคม 2541 ตังตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชัวคราวทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพือส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึงมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความ
รู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น การจัดซือ
จัดจ้าง ระเบียบการเงินการคลัง การลงข้อมูลระบบ e-laas ฯลฯ เป็น
ต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1, 2 และ 3) 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า หน้า 63 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหายทุก
ประเภทเพือให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองส่งโทรสาร เครืองถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ทําสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครือง) และอืนๆที
ชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตังตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํายาลบคําผิด แฟ้ม ชอล์ก นําดืม ซอง ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์ ธง
ชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจ่ายอืนๆทีอยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์ รถ
ยนต์บรรทุกนํา ฯลฯ และอืนๆทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถจักรยานยนต์ที
ใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง  นํามันเครือง ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายประเภทนี 
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและ
สี กระดาษสําหรับพิมพ์รูป สี ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่น
ซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc g เมาส์เมน
บอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจําภายใน เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอืนๆทีเข้าข่ายราย
จ่ายประเภทนี สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล
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งบลงทุน รวม 63,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 44,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
          1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
          2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
              2.1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
หน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
              2.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
              2.3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
          3. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
          4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
          5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
          6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
          8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
          9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 3)พ.ศ.2561-
2564 หน้า 6 ลําดับที 2
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืัอเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
         1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
         2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
         3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
         4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
         5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
         6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
         7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x2,400 dpi
         8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
         9. สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
         10. สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
         11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
          เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 6 ลําดับที 3

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 11,800 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืัอเครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2
 เครืองๆละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
          1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
          2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
          เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 6 ลําดับที 4

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 805,400 บาท
งบบุคลากร รวม 725,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 725,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งทีว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การ
เลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 263,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือน
ตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปของสํานักปลัดเทศบาล รวมตําแหน่งทีว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,500 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งทีว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การ
เลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าทีป้องกัน พนักงานดับเพลิง ตลอด
จน อปพร.ทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึงมีสิทธิตาม
ระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้
เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ เป็นต้น เบิก
จ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1, 2 และ 3) 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า หน้า 63 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น หมวก รองเท้า เสือ  เครืองแบบ  ฯลฯ และรายจ่ายอืนที
เข้าข่ายประเภทนีตามความจําเป็น

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเเครืองดับเพลิง เช่น วัสดุเครืองดับเพลิง  ฯลฯ
และรายจ่ายอืนทีเข้าข่ายประเภทนีตามความจําเป็น
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที
ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเปลียนเครืองยนต์รถ
ดับเพลิง รถนํา การต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
 และรายจ่ายอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน จํานวน 60,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่อาเซียน เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกซ้อม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหาร
ว่าง ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 323 ลงวันที 15
 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 3358 ลงวันที 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 220 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2554 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง 
 พ.ศ. 2564  หน้า 53 ลําดับที 5
โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 
(7 วันอันตราย)

จํานวน 70,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ (7 วันอันตราย) เช่น ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ผ้าเย็น และค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นสําหรับดําเนินโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561 
          เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 54
 ลําดับที 11
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การฝึกอบรมและทบทวน ค่าเครืองแต่งกาย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 หน้า 53
 ลําดับที 7
โครงการอบรมให้ความรู้เรืองการขับขีปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรือง
การขับขีปลอดภัย  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรมค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับ
ดําเนินโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 หน้า 54
 ลําดับที 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหายทุก
ประเภทเพือให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถนํา รถดับเพลิง ทําสี
รถยนต์ ยกเว้นการซ่อมใหญ่ (ยกเครือง) และอืนๆทีชํารุดเสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติตังตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,264,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,100,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,100,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 980,040 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งทีว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การ
เลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปของงานการศึกษา รวมตําแหน่งทีว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือน
ขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชัวคราวทีมีคําสังให้เกินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพือส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึงมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความ
รู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ เป็นต้น เบิก
จ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1, 2 และ 3) 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า หน้า 63 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํายาลบคําผิด แฟ้ม ชอล์ก นําดืม ซอง ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์ ธง
ชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจ่ายอืนๆทีอยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ทีใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย และรายจ่ายอืนๆทีเข้าข่ายหมวดราย
จ่ายนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย เช่น ไม้กวาด ผ้าถูพืน แปรงขัดห้อง
นํา นํายาล้างห้องนํา นํายาถูพืน นํายาเช็ดกระจก จาน แก้ว ถ้วยชาม ฯลฯ
 และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นําตกไทรโยคน้อย เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูน
ขาว ทราย ปูนซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบือง จอบ ค้อน กบไส
ไม้ สว่าน เลือย อ่างล่างมือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอืนๆทีอยู่ในประเภทราย
จ่ายนี
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนําตกไทรโยคน้อย  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯและอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ของ
ศูนน์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย เช่น หมึก ผ้า
หมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc g 
เมาส์เมนบอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจําภายใน เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สือการเรียนการสอน
ต่างๆ  หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปลํา  เบาะ
ยูโด ฯลฯ และวัสดุทีเข้าข่ายประเภทนี

งบลงทุน รวม 74,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 74,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย จํานวน 74,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างทางเดินเชือมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพร้อมโครงหลังคา โดยมีรายละเอียดดังนี
          1. ก่อสร้างพืนทางเดินบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่าเชือม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ ขนาด กว้าง 1.30 x 10 x 0.10 เมตร 
          2. ก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เมตร สี
แดง และโครงหลังคาเหล็กรีดรอน
          รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 4 ลําดับที 2

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,208,070 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,768,070 บาท
ค่าใช้สอย รวม 486,070 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการศึกษานอกสถานทีเพือพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการศึกษานอกสถานที
เพือพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าป้ายไวนิล ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (15)และ(16 )  ด้านส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 หน้า 58
 ลําดับ  6
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โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนูน้อย) จํานวน 10,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็ก
เล็ก (กีฬาสีหนูน้อย) เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าเหรียญรางวัล ค่า
อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆในโครงการ ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 61 ลําดับที 5
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 456,070 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย จํานวน 59 คน โดยใช้ข้อมูลนัก
เรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561  อัตรามือละ 20 บาท จํานวน  245
 วัน และจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อคนต่อปี และจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพิจารณาตังงบ
ประมาณดังนี
          1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี
          2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคนต่อปี
          3. ค่าเครืองเเบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อคนต่อปี
          4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อคนต่อปี
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 57 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 1,282,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,282,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 59 คน อัตรา 7.37 บาท จํานวน 260 วัน และสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลไทรโยค จํานวน 610 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นหน่วยจัดซือจัดจ้าง
ให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ อัตราจัดสรรคน
ละ 7.37 บาท ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) เป็น
เพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ทีได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 57 ลําดับที 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลไทรโยค จํานวน 2,440,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
ไทรโยค อัตรามือละ 20 บาท จํานวน 610 คน จํานวน 200 วัน  โดยใช้
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561  
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 57 ลําดับที 5

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,612,130 บาท
งบบุคลากร รวม 960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปของงานสาธารณสุข รวมตําแหน่งทีว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือน
ขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 1,432,130 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุม
งานจ้าง  และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาล 
          เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
 1546 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
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ค่าใช้สอย รวม 690,420 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 490,420 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น  ค่าฝังกลบบ่อขยะ  ค่าจ้างเหมาแรง
งานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง  ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป ค่า
จ้างเหมาอืนๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ฯลฯ และค่าจ้างอืนๆทีสามารถ
เบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี และเพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล 
          เป็นไปตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 ตังตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
          และเพือจ่ายเป็นให้แก่ประชาชนเพือเป็นค่าจ้างสํารวจข้อมูล
จํานวนสุนัข/แมว  จากการสํารวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีส่ง
หลักฐานการสํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตัวละ 6 บาท ต่อ
ปี โดยประชากรสุนัข จํานวน 787 ตัว และแมว จํานวน 570
 ตัว  ตัว (ตามข้อมูลทีสํารวจ) ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทํา
การสํารวจปีละ 2 ครัง (ครังแรกภายในเดือนธันวาคม และครังที 2 ภายใน
เดือนมิถุนายน)
          เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 2072 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 5 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง ยานพาหนะ ซึงเป็นทรัพย์สินของราชการเทศบาลตําบลนําตก
ไทรโยคน้อย ตังตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 641,710 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของงานสาธารณ
สุข เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาถูพืน นํายาล้างจาน ผงซัก
ฟอก สบู่ จาน ถ้วย ชาม ช้อน ถังรองรับขยะ ฯลฯและอืนๆ ทีเข้าข่าย
ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ
และอืนๆทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 386,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า รถจัดเก็บขยะมูลฝอย เครืองพ่นหมอก
ควัน นํามันเครือง ฯลฯและอืนๆทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี 
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,710 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุง
มือ แอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สายยาง ฯลฯและเครือง
มือแพทย์ตามความจําเป็นเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด และป้องกันและควบคุมโ◌่รคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรร
ตามจํานวนประชากรสุนัข จํานวน 787 ตัว และแมว จํานวน 570 ตัว ทัง
ทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสํารวจของเทศบาลตําบลนําตก
ไทรโยคน้อยทีส่งหลักฐานการสํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ.2543
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 5 ลําดับที 1

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายของพนักงานเก็บขยะ และงาน
สาธารณสุข เช่น หมวด รองเท้า เสือ ถุงเท้า เครืองแบบ ถุงมือป้องกัน
ไฟฟ้า ถุงมือกวาดขยะ ฯลฯและรายจ่ายอืนทีเข้าข่ายประเภทนีตามความจํา
เป็น

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น การเปลียนเครืองยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่าย
อืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ จํานวน 120,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน ชุมชนละ 20,000
 บาท จํานวน 6 ชุมชน เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พืนที เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน
ในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่าย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ เช่น 
          - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
          - โครงการสืบสานพระราชปณธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
          - การความคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
          - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
          - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
          - โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
          - การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
          - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
          - โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
          - โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
          - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
          - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัคราชกุมารี 
          หรือโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 6 ลําดับที 1
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและมาลาเรียภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซือยาเพือพ่นหมอกควัน จัดซือทรายกําจัดยุงลาย และยุงก้น
ป่อง วัสดุอุปกรณ์ การเดินรณรงค์  ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 48 ลําดับที 6 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรค
เอดส์ เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ในการจัดทําสือเพือเดินรณรงค์ ค่า
เอกสาร แผ่นพับ ค่าป้าย ค่าจัดนิทรรศการ และเครืองดืม ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 48 ลําดับที 7 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม
การเดินรณรงค์ ค่าป้าย ค่านําดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับ
ดําเนินโครงการนี 
         เป็นไปตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4
) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 47 ลําดับที 4 
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โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้า
แผงลอยในเขตเทศบาล

จํานวน 40,000 บาท

           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดอบรม
หลักสุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขต
เทศบาล ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครืองดืม ค่ายาน
พาหนะฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ใหน้
า 48 ลําดับที 8
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย เพือ
ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนทีถูกวิธีั เป็นไปตาม
หลัก 3R เพือจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครืองดืม ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจํา
เป็นสําหรับโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(18)  และ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(3) เทศบาลมีอํานาจ
หน้าทีในการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีสาธารณะ รวม
ทังการกําจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูล
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 45 ลําดับที 2
โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสียงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ จํานวน 25,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมและ
พัฒนากลุ่มเสียงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ เช่น ค่า ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร  ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 51 ลําดับที 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,217,538 บาท
งบบุคลากร รวม 2,568,638 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,568,638 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,576,958 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งทีว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การ
เลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1
 อัตรา 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 469,680 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือน
ตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปของกองช่าง รวมตําแหน่งทีว่างตามกรอบอัตรากําลัง
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือน
ขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:37:18 หน้า : 34/50



งบดําเนินงาน รวม 841,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุม
งานจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างทัวไปของเทศบาล ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1546 ลง
วันที 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559

ค่าใช้สอย รวม 404,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 354,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้า
เล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทําป้าย ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้าง
เหมาบริการทีจําเป็นต่อการให้บริการประชาชน ค่าจ้างเครืองขยายเสียง
และโฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
ตักหญ็า ค่าจ้างเหมากวาดถนน ค่าจ้างเหมาอืนๆทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและจ้าง
เหมาทํากิจกรรมตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนในการเข้ารับการประชุมพนักงานเทศบาล และค่าจ้างอืนๆที
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที 27 พฤษภาคม 2541 ตังตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชัวคราวทีมีคําสังให้เกินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพือส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึงมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความ
รู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ เป็นต้น เบิก
จ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1, 2 และ 3) 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า หน้า 63 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหายของ
กองช่างทุกประเภทเพือให้ทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครือง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทําสีรถยนต์ ยกเว้นการซ่อม
ใหญ่ (ยกเครือง) และอืนๆทีชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
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ค่าวัสดุ รวม 246,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว นํายาลบคําผิด แฟ้ม ชอล์ก นําดืม ซอง ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์ ธง
ชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯและรายจ่ายอืนๆทีอยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีเข้าข่าย
หมวดรายจ่ายนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับสํานักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบือง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลือย อ่างล่าง
มือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอืนๆทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์ รถ
ยนต์บรรทุกนํา ฯลฯ และอืนๆทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า รถบรรทุกนํา รถยนต์ดับ
เพลิง เครืองพ่นหมอกควัน เครืองตัดหญ้า นํามันเครืองฯลฯ และอืนๆทีเข้า
ข่ายประเภทนี 
          เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯและอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและ
สี กระดาษสําหรับพิมพ์รูป สี ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่น
ซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล flash drive , compact disc , digital video disc g เมาส์เมน
บอร์ด สายเคเบิล หน่วยความจําภายใน เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

งบลงทุน รวม 2,807,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,657,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันวางของโรงเก็บพัสดุ จํานวน 120,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าชันวางพัสดุแบบเหล็กกว้าง 3 เมตร สูง 1.80
 เมตร  จํานวน 12 ชัน รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลกําหนด
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 7 ลําดับที 11 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถกระเช้า จํานวน 2,500,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืัอรถกระเช้า จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดัง
นี
           ตัวรถยนต์
          1. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
          2. เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลือนไม่น้อยกว่า 1
 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์สําคัญตาม
มาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
          3. ติดตังเครืองปรับอากาศ ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
          4. ติดตังวิทยุ-ซีดี ฟิล์มกรองแสง
          เครืองยนต์
          1. เครืองยนต์ดีเซลชนิดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความ
ร้อนด้วยนํา
          2. มีกําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
          3. พร้อมติดตังเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้ายกสูงจากพืนดินได้ไม่
น้อยกว่า 12 เมตร
          เครืองมือและอุปกรณ์ประจํารถ
          1. เครืองมือซ่อมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด
          2. บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จํานวน 1 ชุด
          3. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จํานวน 1 ชุด
          4. แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จํานวน 1 ชุด
          5. หนังสือคู่มือการใช้รถ จํานวน 1 ชุด
          6. ชุดอัดจารบี จํานวน 1 ชุด
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89
 ลําดับที 11  จัดซือตามราคาท้องถินเนืองจากมิได้ระบุไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
          1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
          2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
              2.1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
หน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
              2.2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
              2.3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
          3. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
          4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
          5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
          6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
          8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
          9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 3)พ.ศ.2561-
2564 หน้า 6 ลําดับที 1
       

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 5,900 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืัอเครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1
 เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
          1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
          2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
          เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 6 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:37:18 หน้า : 39/50



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น การเปลียนเครืองยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่าย
อืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 150,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง เช่น ค่า
จ้างออกแบบอาคาร ค่าจ้างออกแบบรางระบายนํา ค่าจ้างออกแบบถนน ค่า
จ้างออกแบบลานกีฬา ฯลฯ 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2560

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,116,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,116,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,116,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย จํานวน 1,024,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล จํานวน 1
 แห่ง โดยมีคุณลักษณะดังนี
          อาคารหลังใหญ่
          1. ก่อสร้างแผงร้านค้า ขนาด 3.00 x 1.50 x 0.90 เมตร ผิวปู
กระเบืองขนาด 12" x 12" จํานวน 30 แผง
          2. สร้างรางระบายนํา ขนาด 0.35 x 0.35 เมตร ยาวรวม 66
 เมตร
          3. พืนอาคารปูกระเบืองเซรามิค 16" x 16" คิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 320 ตร.ม.
          4. ติดตังโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 W แบบ
แขวน จํานวน 20 ชุด
          5. ติดตังปลักไฟฟ้าชนิดกันนํา จํานวน 30 ชุด 
          6. ติดตังสวิทซ์ไฟฟ้า จํานวน 5 ชุด
          อาคารหลังเล็ก
          1. พืนปูกระเบืองเซรามิค ขนาด 16" x 16" คิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า 56 ตร.ม. 
          2. ติดตังโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 W แบบแขวน จํานวน 4
 ชุด
          3. ติดตังสวิทซ์ไฟฟ้า จํานวน 4 ชุด
          รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 51(3)
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 79
 ลําดับที 23

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:37:19 หน้า : 40/50



ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างฟุตบาททางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลไทรโยค จํานวน 92,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างฟุตบาททางเท้าบริเวณหน้า
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค โดยมีรายละเอียดดังนี
          1. ก่อสร้างทางเท้าลักษณะเป็นพืนคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.10
 เมตร 
          2. ตีเส้นตารางขนาด 0.30 x 0.30 เมตร
          3. ขนาดพืนทางกว้างไม่น้อยกว่า 1.3-4 เมตร ยาว 73.8
 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 142 ตร.ม.
          รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 50(2) ,
(3)
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 75 ลําดับที 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 358,000 บาท
งบบุคลากร รวม 343,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 343,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 343,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งทีว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การ
เลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กท. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
จนลูกจ้างชัวคราวทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพือส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึงมีสิทธิ
ตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความ
รู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ เป็นต้น เบิก
จ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1, 2 และ 3) 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า หน้า 63 ลําดับที 2
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 640,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน พัฒนาการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพและบริการ
ประชาชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลือน
ที  เครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ ทีตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง มิให้ตัง
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ
.ศ. 2542  หมวด  2  มาตรา  16 (3) กิจกรรมอืนใดทีเป็นผลประโยชน์
ของประชาชนให้ท้องถินตามทีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซึงถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3475 ลงวัน
ที 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1308 ลงวันที 28 เมษายน 2551 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 56 ลําดับที 3
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของทีระลึก ค่าวิทยากร ค่า
ยานพาหนะ ้ค่าทีพัก ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี 
          ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 50 ลําดับที 5
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว เช่น ค่า
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่ายาน
พาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการนี 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7)ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0044 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 177 ลงวันที 28 มกราคม 2553 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 49 ลําดับที 2 
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 170,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชนจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการชุมชน และนํามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองได้ เช่น ค่า
วิทยาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึก
อบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าอาหารและเครืองดืม          
           ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553   
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 56 ลําดับที 4 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 200,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชนโดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน และนํามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองและครอบครัว
ได้ เช่น ค่าวิทยาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้
ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าอาหารและเครืองดืม  
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และมาตรา 50(7)ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
           เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 42 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี 
          ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และตามราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม และมาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที 8
 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 177 ลงวันที 28 มกราคม 2553 
          เป็นตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 62 ลําดับที 1
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โครงการอบรมให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่
สภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นสําหรับโครงการนี 
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7) ส่ง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  และป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 62 ลําดับที 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นําตกเกมส์" จํานวน 100,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด "นําตกเกมส์" เช่น ค่าจัดสถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จัด
ซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่ากรรมการตัดสินกีฬาประเภท
ต่างๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆในโครงการ ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา และพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และหนังสือสังการต่างๆดังนี
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 61 ลําดับที 4
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ และโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ รวมถึงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับหน่วยงานอืน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาของผู้แข่ง
ขันและผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเบียเลียงในการ
ฝึกซ้อม ค่าตกแต่งขบวนพาเรท  ค่าจัดสถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา และพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และหนังสือสังการต่างๆดังนี
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 61 ลําดับที 3
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โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 45,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์
อนุุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพือส่งเสริม ปรับ
ปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟืนฟูสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แห่งท่อง
เทียวและปรับปรุงทัศนียภาพ รวมทังสนับสนุนการป้องกันภาวะโลก
ร้อน เช่น ค่าวิทยากร การจัดซืออุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าที
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(24) การ
จัดการ การบํารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อ
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 44 ลําดับที 1 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธี
ต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร การจัดซืออุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าที
พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 68 ลําดับที 1 
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

จํานวน 100,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณลดินทรเทพยว
รางกูล เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศกาล ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 68 ลําดับที 3 
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า
จัดซืออุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 60 ลําดับที 1 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้
สูงอายุ เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าของรางวัล ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บํารุง
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 60 ลําดับที 2 
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าของรางวัล  ค่าเครือง
ดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรัษาศิล
ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บํารุง
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 60 ลําดับที 3 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,591,802 บาท
งบกลาง รวม 7,591,802 บาท
งบกลาง รวม 7,591,802 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,239,522 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นและดอกเบียให้กับธนาคารเพือการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานําตกไทรโยคน้อย ตาม
สัญญาเงินกู้เงินเพือค่าลงทุนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  เป็นการ
ผ่อนชําระ 20 ปี ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เป็นการผ่อนชําระงวดที  9
  เป็นเงิน   1,239,
522   บาท (หนึงล้านสองแสนสามหมืนเก้าพันห้าร้อยยีสิบสองบาทถ้วน)
          เป็นไปตามสัญญาเงินกุู้ สช.301.02.07 ณ วันที 12
 พฤษภาคม 2554

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 600,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียให้กับธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขานําตกไทรโยคน้อย เป็นการผ่อน
ชําระ 20 ปี ในปีงบประมาณ พงศ.2562 เป็นการผ่อนชําระงวดที 8 ค่า
ชําระดอกเบีย จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
          เป็นไปตามสัญญาเงินกู้ สช. 301.02.07 ณ วันที 12
 พฤษภาคม 2554 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย  
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 2 และฉบับที 3 (พ.ศ.2542) หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงาน
จ้างรับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม เว้นแต่ว่าเมือประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ชําระแทน
พนักงานจ้าง และหนังสือสังการต่างๆ ดังนี
          - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. แลัก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 
          - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. แลัก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 660,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะกิจการประปา เพือใช้ในการ
บริหารกิจการการประปาซึงมียอดเงินรายจ่ายสูงกว่ายอดเงินรายรับทําให้
ต้องตังงบประมาณช่วยเหลือเพือให้สามารถบริหารกิจการประปาได้

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,400,000 บาท
          เพือจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตําบลนําตกไทรโยค
น้อย  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับ
เทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อยแล้วโดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือน
แบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600
 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800
 บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะได้รับ 1,000 บาท 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และ
หนังสือทีเกียวข้อง ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
  หน้า 50 ลําดับที 5
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 730,000 บาท
          เพือจ่ายเบียยังชีพคนพิการภายในเขตเทศบาลตําบลนําตกไทรโยค
น้อย  ทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึน
ทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ 800 บาทต่อ
เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2
) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือทีเกียวข้อง และตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16
 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที 5 กรกฎาคม 2561 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 50 ลําดับที 5

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
           เพือจ่ายการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ทียากจน หรือ
ถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเอง
ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อัตราคนละ 500
 บาทต่อเดือน ครบทัง 12 เดือน
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังขีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ
. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า  50 ลําดับที 5
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และจ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อต่างๆ เช่น ค่า
ซือวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านเรือน ค่าวัคซีน ค่าอาหาร ค่านําดืม ค่า
ถุงยังชีพ ฯลฯ เพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆข้างต้น 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560  และหนังสือสังการต่างๆ ดังนี
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที 12 มีนาคม 2545
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว  3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 08091.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560  
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 
          - หนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที 29 พฤศจิกายน 2560 
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2560
          - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที 29 พฤศจิายน 2560 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยคํานวณจากรายได้
ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก หรือจากรายได้ปกติ
ของเทศบาลตามความจําเป็น เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจการเพือจัดหา
อุปกรณ์ทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น แผง
กัน จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ทีใช้ในการควบคุมการ
สัญจรหรืออุปกรณ์ทีใช้ในการควบคุมการสัญจรและอืนๆทีเป็นสัญลักษณ์
ดังกล่าว 
          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0913.4/ว 3203 ลง
วันที 4 ตุลาคม 2539
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ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 33,700 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วน
หกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท ในปี
งบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทัวไปทัง
สิน 34,790,555.55 บาท หักเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัว
ไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14,808,203 บาท คงเหลือรายรับทีจะนํา
ไปคํานวณเป็นเงิน 20,162,352.55 บาท เมือคํานวณร้อย
ละ 1/6 (0.00167) แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบํารุง ส.ท.ท
. จํานวน 33,671.12 บาท
          เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว
 3889 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2538 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 90,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที เพือสร้างโอกาสทางสุขภาพให้แก่ประชาชนในพืนทีอย่างทัวถึง
และครอบคลุม 
          เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที 26
 กรกฎาคม 2554 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิน หรือพืนที พ.ศ.2557
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้า 47 ลําดับที 1, 2, 3, 5

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ สําหรับผู้มีสิทธิหรือทายาทเพือช่วยเหลือ
ในการทําศพของข้าราชการหรือผู้รับบํานาญทีเสียชีวิต เพือจัดงาน
ศพ โดยให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนทีข้า
ราชการหรือผู้ผู้รับบํานาญทีเสียชีวิตรายดังกล่าวมีสิทธิได้รับ หากข้า
ราชการรายดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 
          เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จบํานาญ และเงินตามอืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 หมวด 4 มาตรา 23

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 412,580 บาท
          เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน ให้
เทศบาลหักเงินจากประมาณการรายรับและมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีอุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย โดย
เทศบาลให้คํานวณในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดทศนิยม 2 ตําแหน่ง มิต้องปัด
เศษสตางค์ทิง   
          เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 30  ลงวันที 30 กรกฎาคม 2560  
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