
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย
อําเภอ ไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,349,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,826,640 บาท
งบบุคลากร รวม 6,642,640 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/รองนายก
เทศมนตรี ดังนี 
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 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/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน  2  อัตรา โดยค่าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือน
ละ 9,660 บาท/เดือน  และทีปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,180
  บาท จํานวน 12 เดือน
2. รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 12,420
 บาท  จํานวน 12 เดือน
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา อัตราเดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,018,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,000,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งทีว่าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การ
เลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลระดับ
กลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดเทศบาลระดับกลาง อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลระดับต้น อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 693,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไปของสํานักปลัดเทศบาล ตามกรอบอัตรากําลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 115,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงิน
เดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,844,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 404,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงาน
จ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ (ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2552  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที 29 ตุลาคม 2553) และเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
พนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 1546 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550)

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:49:29 หน้า : 2/35



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของข้าราชการส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 1,270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 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 ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541 ตังตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลียงรับรองในการจัด
ประชุมสภาเทศบาล ประชุมระหว่างท้องถินกับท้องถิน  หรือท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจและหรือองค์กรเอกชน ประชุมคณะกรรมการต่างๆตามคําสัง
เทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย และค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวง
หรีด ฯลฯ เพือใช้ในพิธีสําคัญต่างๆทีจัดขึนระหว่างปีตามทีรัฐบาลกําหนด
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือรองรับนโยบายของรัฐบาล จํานวน 100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ตลอด
จนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่ายในการจัดกิจกรรมรองรับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและอําเภอ หรือท้องถินอืนๆ รวมทังงาน
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ และงาน
กิจกรรมอืนๆทีเป็นนโยบายของรัฐบาล และกิจกรรมประชาชนใน
ชุมชน จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
ทังชาติ จัดฝึกอบรม เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วม
กันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และ
การจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน ให้ถือปฏิบัติหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0214/ว 1344 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 935 ลงวันที 6 มิถุนายน 2557 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128 ลงวัน
ที 31 กรกฎาคม 2557 และนโยบายอืนๆทีรัฐบาลให้ดําเนินการ ฯลฯ (ตัง
ไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการทีดีและสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของ
ชาติ หน้า 65 ลําดับที 7)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เช่น ค่าเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา
เทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้างทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรม
สัมมนา เพือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติ
งาน ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการ และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น การจัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง และการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-
laas) การจัดทําแผน งบประมาณ ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 (ตังไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี และ
สร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ  หน้า 64 ลําดับที 2)
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าจัดซืออุปกรณ์ทํา
ความสะอาด ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี (ตังไว้ใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของ
ชาติ  หน้า 64 ลําดับที 3)
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โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดทําวารสารเพือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงผลการดําเนินงานในปีทีผ่านมาของเทศบาลตําบลนําตก
ไทรโยคน้อย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
.2540 (ตังไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้าน
การพัฒนาการบริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ  หน้า 64 ลําดับที 5)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานทังในประเทศและ
ต่างประเทศสําหรับคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย ได้พัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นํามาพัฒนาองค์กรและตน
เอง จ่ายเป็นค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ
 และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยให้คิดจากรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีได้รับไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้คิดร้อย
ละ 3 โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินสะสม ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที 19 ตุลาคม 2550 และถือ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564  (ตัง
ไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญ
ของชาติ หน้า 64 ลําดับ 1)
โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิก จํานวน 150,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้
บริหารท้องถิน ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือก
ตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบีย
เลียง ค่าจัดพิมพ์แบบต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่า
พาหนะ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตัง โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/ว 3992 ลงวัน
ที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556 อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือก
ตัง สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาโดยคํานึงถึงสถานการคลังของ
องค์กร (ตังไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้าน
การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
นันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) หน้า 54 ลําดับที 4)
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โครงการหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหน้าบ้านน่ามอง เป็นโครงการที
เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เสริมสร้างความสามัคคี มีความ
สะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม เพือเป็นการส่งเสริมให้ประชนในแต่ละชุมชน  มี
ความสามัคคี  โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาบ้านและหมู่
บ้านของตนเองให้มีความสวยงาม  ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อม  โดย
การจัดความสะอาดอาคารบ้านเรือนให้สะอาด  โดยเฉพาะอย่างยิงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว มีความสมัครสมานสามัคคีใน
ชุมชน  เพือกระตุ้นให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทังส่ง
เสริมให้ประชาชนในชุมมีการร่วมมือร่วมใจ พัฒนาภายในชุมชนของตน
ให้มีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย เพือกระตุ้นให้ประชาชนทุกครัว
เรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนให้มีความสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ถนนมีความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 ข้อ 16 (15)และ(16 )  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิน โดยเบิกเป็นค่าเงินรางวัล ค่าคณะกรรมการ ค่าโล่ห์
ประกาศเกียรติคุณ ค่าป้ายโครงการ ค่าใบประกาศนียบัตร ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2559 หมวด 1 ข้อ 7 (4) ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน (ตังไว้ใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ แนว
ทางที 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน้า 41 ลําดับ 3)
โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง

จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ได้มีวินัยและคุณธรรมในการปฏิบัติงานพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นํามาพัฒนาองค์กรและตน
เอง จ่ายเป็นค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีจํา
เป็นสําหรับโครงการนี  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 (ตังไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ  หน้า 65 ลําดับ 9)

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 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 655,000 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 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็ดขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอืนๆทีเข้าเข้าข่ายราย
จ่ายประเภทนีตามความจําเป็น สําหรับติดตังบริเวณเทศบาลตําบลนําตก
ไทรโยคน้อย

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด มุ้ง เข่ง ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา ถ้วยชาม ฯลฯ และ
อืนๆทีเข้าลักษณะเข้าข่ายประเภทนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 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 50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถจักยานยนต์ รถ
ยนต์บรรทุกนํา ฯลฯ และอืนๆทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า รถบรรทุกนํา รถยนต์ดับเพลิง เครืองพ่น
หมอกควัน เครืองตัดหญ้า นํามันเครืองฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายประเภท
นี ตังตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 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 55,000 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
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 515,000 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 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์ส่วนกลางทีใช้ติดต่อ
ราชการของเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่าย
ประเภทนี สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

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

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว1165 เรือง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกียวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการเพือเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ลงวันที 10 มิถุนายน 2558

งบเงินอุดหนุน รวม 265,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 265,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพือดําเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามพระ
ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสืออําเภอ
ไทรโยค ที                                                                             
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1614 ลงวัน
ที 24 มีนาคม 2560 เรือง หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน
 พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม ข้อ 12 วรรคท้าย และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559  (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการบริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ หน้า 66 ลําดับที 1)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัด
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปี 2561 ตาม
หนังสืออําเภอไทรโยค ที กจ 0618/1340 ลงวัน
ที 24 กรกฎาคม 2560 (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับ
ที 1) พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการบริหารจัดการทีดี และ
สร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ  หน้า 4 ลําดับที 2)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี เพือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ผู้พิการ และผู้สูง
อายุทียากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึนถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(9) ตามหนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ที ลช.กจ.ว 107/2560 ลงวันที 26 เมษายน 2560  (ตังไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการบริหาร
จัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของ
ชาติ หน้า 66 ลําดับที 2)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 405,000 บาท
งบบุคลากร รวม 350,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 350,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปีทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงิน
เดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลทีมีคําสังให้เดินทางไป
ราชการ อบรมสัมมนา เพือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความ
รู้ในการปฏิบัติงาน ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึก
อบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เช่น การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (e-laas) การจัดทําแผน งบประมาณ ควบคุมภาย
ใน ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (ตังไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี และ
สร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ หน้า 64 ลําดับที 2)
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับ
เคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0891.4/ว856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 4413 ลงวัน
ที 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.2/ว 0703 ลงวันที 2 กุมภาพันธ์ 2558 (ตังไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หน้า 55 ลําดับที 2)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม การอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไข
เพิมเติม (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  (ตังไว้ในแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  หน้า 55 ลําดับที 1)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,463,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,938,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,938,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,186,160 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และอัตราว่างตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังเลือนระดับการเลือนขันเงินเดือน
ตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนี
ให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือน ตลอดจนเงินอืนๆที
มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไปของกองคลัง ตามกรอบอัตรากําลัง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงิน
เดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 511,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงาน
จ้าง ฯลฯ  และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที  29 กันยายน 2557

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของราชการส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้า
เล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทําป้าย ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่า
จ้างอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างชัวคราวทีมีคําสังให้เกิน
ทางไปราชการ อบรมสัมมนา ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการ
กําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน ข้า
ราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น การจัดเก็บ
รายได้ การเงินการคลัง และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-laas) การจัดทําแผนงบประมาณ ฯลฯ
 เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 (ตัง
ไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญ
ของชาติ  หน้า 64 ลําดับที 2)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสีย
หาย ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ และอืนๆของ
หน่วยงานคลังทีชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี สายพาน ยางนอก ยางในรถจักยานยนต์ ฯลฯ และราย
จ่ายอืนๆทีเข้าข่ายหมวดรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถ
จักรยานยนต์ นํามันเครือง ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายประเภทนี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและ
สี กระดาษสําหรับพิมพ์รูป สี ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่น
ซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษ
โปสเตอร์ และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล หน่วยความจําภายใน และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่าย
ประเภทนี ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอืนๆทีเข้าข่ายราย
จ่ายประเภทนี สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซือเครืองถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือง  
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดไม่ตํากว่า 20 ล้านพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมื
ต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561-2564
 ตามแบบ ผ.08 หน้าที 6 ลําดับที 1) จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560        

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:49:29 หน้า : 12/35



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 819,000 บาท
งบบุคลากร รวม 659,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 659,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และอัตราว่างตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปีทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือน
ตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 245,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือน
ระดับ การเลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ทังนีให้จ่ายตามคําสังการ
เลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายกําหนด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ทังนีให้จ่ายตามคําสังการ
เลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายกําหนด

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

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเเครืองดับเพลิง เช่น วัสดุเครืองดับเพลิง  ฯลฯและ
รายจ่ายอืนทีเข้าข่ายประเภทนีตามความจําเป็น

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที
ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเปลียนเครืองยนต์รถ
ดับเพลิง รถนํา การต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
 และรายจ่ายอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและซัอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึก
ซ้อม ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 323 ลงวัน
ที 15 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3358 ลงวันที 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 220 ลงวัน
ที 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 และดําเนินโครงการช่วย
เหลือป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพือจ่ายเป็นค่าซ่อม
แซมบ้านเรือน เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ถุงยังชีพ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
สําหรับดําเนินโครงการนี (ตังไว้ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ใน
ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการใน
ชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หน้า 52 ลําดับที 2)
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึก
อบรมและทบทวน ค่าเครืองแต่งกาย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี (ตังไว้ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หน้า 52 ลําดับที 3)
โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 
(7 วันอันตราย)

จํานวน 70,000 บาท

เพือดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 593 ลงวัน
ที 23 มีนาคม 2554 และการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และภาคีทีเกียวข้อง โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/16295 ลง
วันที 21 ธันวาคม2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2516 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2556 เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์การ
แพทย์ ผ้าเย็น และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี ตังไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  หน้า 53 ลําดับที 1)
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โครงการอบรมให้ความรู้เรืองการขับขีปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการด้านการอบรมให้ความรู้เรืองการ
ขับขีปลอดภัย เช่น วิทยากร ค่าสือประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 11/2557 ลงวัน
ที 21 กรกฎาคม 2557(ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริม
สวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า 53 ลําดับที 7)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ และ
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น การ
เปลียนเครืองยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีเข้าข่าย
รายจ่ายประเภทนี

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 800,000 บาท
งบบุคลากร รวม 720,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 720,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และอัตราว่างตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังเลือนระดับการเลือนขัน
เงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย  ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และพนักงาน
จ้างทีมีคําสังให้เกินทางไปราชการ อบรมสัมมนา เพือส่งเสริมและสนับ
สนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึงมีสิทธิตามระเบียบ
ทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ นักวิชาการศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็ก เช่น การจัดทําแผนการศึกษา งบประมาณด้านการศึกษา การ
ผลิตสือสําหรับการสอนเด็ก ฯลฯ เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดิน
ทาง ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2989 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี และ
สร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ แนวทางที 4.1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน หน้า 39 ลําดับที 2)

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 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 ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีอยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็ดขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอืนๆทีเข้าเข้าข่ายราย
จ่ายประเภทนีตามความจําเป็น สําหรับติดตังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ช้อน
ส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา ถ้วยชาม ฯลฯ และอืนๆทีเข้าลักษณะเข้า
ข่ายประเภทนี
 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับสํานักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบือง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลือย อ่างล่าง
มือ เหล็กเส้น ฯลฯ และอืนๆทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯและอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ของสํานัก
ปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หน่วยความจําภายใน ฯลฯและอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่าย
ประเภทนี 

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ กระดานลืน
พลาสติก สือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวย
ปลํา เบาะยูโด ฯลฯ และวัสดุทีเข้าข่ายประเภทนี

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,359,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,859,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 527,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการศึกษานอกสถานทีเพือพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 40,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการการศึกษานอกสถานทีเพือ
พัฒนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากรทีเชียวชาญ
ด้านการดูแลเด็ก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี (ตังไว้ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 พัฒนาด้านการ
ศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  หน้า 57 ลําดับที 1)
โครงการป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการด้านการรณรงค์และป้องกันเด็กจม
นํา เช่น ค่าวัสดุสิงพิมพ์สําหรับการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นสําหรับโครงการนี ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0626/ว2438 ลงวันที 29 เมษายน 2558 (ตังไว้ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน หน้า 54 ลําดับที 1)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 462,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นําตกไทรโยคน้อย โดยใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559  
      เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 ใน
การจัดสรร ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 พัฒนาด้านการศึกษา และส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  หน้า 56 ลําดับที 3)
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โครงการหนูน้อยฟันสวย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยฟันสวย เช่น ค่าจัดซือ
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วนํา ฟลูออร์ไรด์ ค่าจัดทําป้าย ฯลฯ และรายจ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  หน้า 57 ลําดับที 7)

ค่าวัสดุ รวม 1,332,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,332,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย  และนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ไทรโยค  โดยใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0893.3/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560  (ตังอยู่ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หน้า 56 ลําดับที 5)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,500,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลไทรโยค โดยใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0893.3/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 (ตังอยู่ในแผนพัฒนาท้อง
ถ่ินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน แนวทางที 3.2 การส่งเสริมโภชนาการสําหรับ
เด็ก หน้า 31 ลําดับที 3)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,590,000 บาท
งบบุคลากร รวม 960,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของงานสาธารณสุข ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี
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งบดําเนินงาน รวม 1,530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงาน
จ้าง  และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
 1546 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น  ค่าฝังกลบบ่อขยะ  ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง  ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป ค่าจ้าง
เหมาอืนๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ฯลฯ และค่าจ้างอืนๆทีสามารถเบิก
จ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี และเพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ในการเข้ารับการประชุม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว
 1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541 ตังตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง ยานพาหนะ ซึงเป็นทรัพย์สินของราชการเทศบาลตําบลนําตก
ไทรโยคน้อย ตังตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของเทศบาล เช่น แปรง ไม้
กวาด นํายาถูพืน นํายาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ จาน ถ้วย ชาม ช้อน ถังรอง
รับขยะ ฯลฯและอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 90,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์รถจักรยานยนต์  ฯลฯ
และอืนๆทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า รถจัดเก็บขยะมูลฝอย เครืองพ่นหมอก
ควัน นํามันเครือง ฯลฯและอืนๆทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี ตังตามหลัก
เกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุง
มือ แอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สายยาง ฯลฯและเครือง
มือแพทย์ตามความจําเป็น
 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น หมวด รองเท้า เสือ ถุง
เท้า เครืองแบบ ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ถุงมือกวาดขยะ ฯลฯและรายจ่ายอืนที
เข้าข่ายประเภทนีตามความจําเป็น

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น การเปลียนเครืองยนต์ การต่อเติมอาคารต่างๆ ฯลฯ และรายจ่าย
อืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 313,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกและมาลาเรียภายในเขตเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน
การจัดซือวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ การเดินรณรงค์  ฯลฯและรายจ่ายอืนๆทีจํา
เป็นสําหรับโครงการนี ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบ
ครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ตังไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน  หน้า 48 ลําดับที 6)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น จัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการเดินรณรงค์ ค่า
ป้าย  ฯลฯ  ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ตังไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน หน้า 47 ลําดับที 4)
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ เพือ
รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทังในส่วนทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินดําเนินการเอง หรือสนับสนุนหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
ร่วมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิงการดําเนินการ
ป้องกันโรคเอดส์เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา เพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ใบปลิงค่าอาหารเครืองดืม ค่าป้าย ค่าจัด
กิจกรรมในการเดินรณรงค์ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบ
ครัว และการรักษาพยาบาล และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ตังไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  หน้า 48 ลําดับที 7)
โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้า
แผงลอยในเขตเทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาด
แก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารเครืองดืม ค่ายานพาหนะฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจํา
เป็นสําหรับโครงการนี (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่ง
เสริมสวัสดิการในชุมชน แหน้า 48 ลําดับที 8)
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย เพือให้
ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนทีถูกวิธีั เป็นไปตามหลัก 3R 
เพือจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครืองดืม ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ใน
ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเทียวและการบริหาร
จัดการสิงแวดล้อม หน้า 45 ลําดับที 2)
โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสียงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กลุ่มเสียงเกียวกับยาเสพ
ติด และโรคเอดส์ เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทังในส่วนที
องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการเอง หรือสนับสนุนหน่วยงานอืนที
เกียวข้องร่วมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิงการ
ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถาน
ศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกียวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาติด การปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน เพือ
จ่ายเป็นค่าวิทยาการ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ค่าอาหารเครืองดืม ค่าป้าย ค่า
จัดกิจกรรมในการเดินรณรงค์ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที 31 ตุลาคม 2555 ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ใน
ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการใน
ชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หน้า 47 ลําดับที 3)
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งบลงทุน รวม 133,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือเครืองออกกําลังกาย จํานวน 133,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ออกกําลังกาย จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์บริหารสะโพกและหัวไหล่ (แบบโยก เดินสลับเท้า) จํานวน 1
 ชุด
2. อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนังพิง) จํานวน 1
 ชุด
3. อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนังตรง) จํานวน 1
 ชุด
4. อุปกรณ์บริหารแขน เข่า และลดหน้าท้อง (แบบถีบ ดึงยกตัว) จํานวน 1
 ชุด
5. อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) จํานวน 1 ชุด
6. อุปกรณ์บริหารขา สะโพกและหัวไหล่ (แบบโยก วิงสบับเท้า) จํานวน 1
 ชุด
7. อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบสบับขา) จํานวน 1 ชุด
8. อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขาแบบยําเท้า จํานวน 1 ชุด
ราคารวมค่าติดตัง (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการใน
ชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 46 ลําดับที 1) จัดซือ
ตามราคาท้องถิน เนืองจากอยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,529,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,368,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,368,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,384,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และอัตราว่างตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงิน
เดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ระดับต้น  อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 462,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้
จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือนตลอดจนเงินอืนๆทีมี
สิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไปของกองช่าง ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบอัตรา
กําลัง
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งบดําเนินงาน รวม 1,097,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงาน
จ้าง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
 1546 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซือให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของราชการส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน ค่าติดตัง
ไฟฟ้า อันได้แก่ ปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้
ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็น
กรรมสิทธิของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิมเติมของสํานักงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อการ
ให้บริการประชาชน ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป ค่าจ้างเหมาอืนๆทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม 2541 และค่าจ้างอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี และเพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการ
ประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตังตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างชัวคราวทีมีคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ อบรมสัมมนา ซึงมีสิทธิตามระเบียบทางราชการ
กําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การก่อสร้าง การเขียน
แบบ  ฯลฯ และหลักสูตรอืนๆทีเกียวกับงานช่าง เบิกจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่า
เดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี และ
สร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ แนวทางที 4.1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน หน้า 38 ลําดับที 2)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสีย
หาย ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอืนๆทีใช้ใน
กิจการกองช่างชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังตามหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 516,000 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 ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีอยู่ใน
ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็ดขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอืนๆทีเข้าเข้าข่ายราย
จ่ายประเภทนีตามความจําเป็น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับสํานักงานเทศบาล และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ทราย ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี ตะปู กระเบือง จอบ ค้อน กบไสไม้ สว่าน เลือย อ่างล่าง
มือ ลูกรัง หินเกร็ด เหล็กเส้น ฯลฯและอืนๆทีอยู่ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น นํามันเบรก หัว
เทียน แบตเตอรี สายพาน ยางนอก ยางในรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ  และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน  นํามันเครือง ฯลฯ และ
อืนๆทีเข้าข่ายประเภทนี ตังตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช ฯลฯและอืนๆทีเข้าข่ายประเภทนี

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 และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีใช้งานเกียวกับคอมพิวเตอร์ของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น หมึก ผ้าหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล หน่วยความจําภายใน ฯลฯ และอืนๆทีเข้าข่ายราย
จ่ายประเภทนี

งบลงทุน รวม 64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือง  
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดไม่ตํากว่า 20 ล้านพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมื
ต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561-2564
 ตามแบบ ผ.08 หน้าที 6 ลําดับที 2) จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุด
เสียหาย หรือประกอบขึนใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่าย
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,839,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,839,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 27,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง
- สามารถใช้กับดอกสกัด SDS-MAX ได้
- มีระบบ AVT หรือ ระบบป้องกันการสันสะเทือน
- กําลังไฟฟ้าไม่ตํากว่า 1,500 W
- อัตราการเจาะกระแทกไม่ตํากว่า 950-1,900 ต่อนาที
- สามารถใช้กับถ่านได้
- มีไฟแสดงสถานะของถ่าน
จัดซือตามราคาท้องถิน เนืองจากมิได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561-
2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 6 ลําดับที 3)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,812,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตําบลนําตก ไทรโยคน้อย จํานวน 905,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตําบลนําตกไทรโยค
น้อย ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 21 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 168  
 ตร.ม. จํานวน  3   ห้อง รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
กําหนด (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ หน้า 65 ลําดับที 6)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านครูชูศรี จํานวน 431,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านครูชูศรี ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หรือคิดเป็นพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
กําหนด (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และสาธารณูปโภค หน้า 76 ลําดับ
ที 11)
โครงการก่อสร้างรัวอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย จํานวน 1,546,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลนําตก
ไทรโยคน้อย ประกอบด้วย รัวสแตนเลส สูง 1.80 ม. กว้าง 7 ม
. จํานวน 1 ชุด ยาว 236 ม. และประตูสแตนเลส ขนาดสูง 1.80 ม
. กว้าง 6 ม. จํานวน 2 ชุด พร้อมไฟแสงสว่างหัวเสาแบบโซล่า
เซล 1.6 วัตต์ จํานวน 39 ต้น รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
กําหนด (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และสาธารณูปโภค หน้า 78 ลําดับ
ที 20)
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.เทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย จํานวน 396,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถ คสล.เทศบาลตําบลนําตกไทรโยค
น้อย  หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. คิดเป็นพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลกําหนด (ตังไว้ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาตร์
ที 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูโภค หน้า 5 ลําดับที 1)
โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายนําประปาสายบ้านนายยุทธ  เชียวชาญ จํานวน 187,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าขยายท่อประปาสายบ้านนายยุทธ   เชียวชาญ วางท่อ
เหล็กอาบสังกะสี BS-M ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิว  ยาว 474 เมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล
กําหนด (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค หน้า 70 ลําดับ
ที 1)
โครงการติดตังไฟฟ้าแสงสว่างและโต๊ะสนามบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 347,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าแสงสว่างและโต๊ะสนามบริเวณสวนเฉลิม
พระเกียรติฯ ประกอบด้วย
1. ไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโซล่าเซล ขนาด 30วัตต์   จํานวน 10 ชุดๆ
ละ 30,000 บาท พร้อมติดตัง
2. โต๊ะสนาม แบบหินอ่อนทรงญีปุ่น ขนาด 0.80x0.80  (ประกอบ
ด้วย โต๊ะจํานวน 1 ตัว เก้าอี จํานวน 4 ตัว) จํานวน 6 ชุดๆละ 4,500
 บาท  รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเทียวและบริหารจัดการสิงแวดล้อม หน้า 43 ลําดับที 1)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 339,000 บาท
งบบุคลากร รวม 324,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 324,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 324,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือน
ตลอดจนเงินอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน
ลูกจ้างชัวคราวทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา ซึงมีสิทธิตาม
ระเบียบทางราชการกําหนด ในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้
เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกียวกับงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ
 เป็นต้น เบิกจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 (ตังไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี และ
สร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ แนวทางที 4.1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน หน้า 64 ข้อ 2)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 740,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 740,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตังสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอา
เซียน หน้า 63 ลําดับที 1) 
โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน พัฒนาการ
บริหารงานทีมีประสิทธิภาพและบริการประชาชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
ออกหน่วยบริการประชาชนเคลือนที ค่าอาหาร เครืองดืม ฯลฯ ทีตอบ
สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง มิให้ตัง
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  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
 (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้าน
การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
นันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน หน้า 59 ลําดับที 2)
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โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร
และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7)ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน 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 (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริม
สวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  หน้า 58 ลําดับที 2)
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 200,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชนจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการชุมชน และนํามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองได้ เช่น ค่า
วิทยาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึก
อบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าอาหารและเครืองดืม  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ
มาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ (ตังไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
นันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  หน้า 59 ลําดับที 1)
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 200,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้
แก่ประชาชนโดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน และนํามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองและครอบครัว
ได้ เช่น ค่าวิทยาการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้
ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าอาหารและเครือง
ดืม  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว
 856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ
มาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ (ตังไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเทียวและการบริหารจัดการสิงแวดล้อม  หน้า 42 ลําดับ
ที 1)
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ

จํานวน 120,000 บาท

       เพือจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงานภายในประเทศ เพือให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีพได้อย่างมี
ความสุข และสามารถดูแลตัวเองได้  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวในเขตเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ของรางวัล ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
สําหรับดําเนินโครงการนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 285 ลงวันที 7 กุมภาพันธ์ 2553 และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ(ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  หน้า 50 ลําดับที 1)
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี อาศัยอํานาจตาม
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม และมาตรา 50(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูง
อายุ และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 177 ลงวัน
ที 28 มกราคม 2553 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี พร้อมทังส่ง
เสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน (AEC) 
หน้า 42 ลําดับที 2
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จํานวน 50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว
อบอุ่น เช่น  ค่าวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารเครืองดืม ตลอด
จนค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี โดยถือปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาลที 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ใน
ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการใน
ชุมชน  หน้า 51 ลําดับที 2)

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  14:49:30 หน้า : 29/35



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นําตกเกมส์" จํานวน 100,000 บาท
       เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น โครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติด กีฬาเยาวชน และกีฬาประจําหมู่บ้าน เพือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมถึงค่าจัดทําสถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่ากรรมการตัดสิน
กีฬาประเภทต่างๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆใน
โครงการ ฯลฯ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา และพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง
อายุและผู้พิการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 543 ลงวันที 23 มีนาคม 2550 การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รัวป้องกัน ซึงโครงการนีเป็นรัว
ชุมชน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.1/ว 698 ลงวันที 2 เมษายน 2552 และกลไกการแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รัวป้องกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.1/ว 848 ลงวัน
ที 1 พฤษภาคม 2552 และเพือจัดกิจกรรม นันทนาการ เพือสร้างความรู้
รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มากที มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557 (ตังไว้ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
นันทนาการการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน หน้า 61 ลําดับที 4)
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
       เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ และโครงการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอืน เป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาของผู้แข่งขันและผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจน
ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเบียเลียงในการฝึกซ้อม  ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืนๆที
ต้องจ่ายในโครงการนี ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) ส่งเสริมกีฬา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 543 ลงวัน
ที 23 มีนาคม 2550 การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รัว
ป้องกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.1/ว 698 ลงวันที 2 เมษายน 2554 และกลไกการแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รัวป้องกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.1/ว 848 ลงวัน
ที 1 พฤษภาคม 2554 และเพือจัดกิจกรรม นันทนาการ เพือสร้างความรู้
รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มากที มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557 (ตังไว้ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
นันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน แนวทางที 3.4 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีกิจกรรมนันทนาการทีเหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ หน้า 61 ลําดับที 3)
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โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพือส่ง
เสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟืนฟูสิงแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ แห่งท่องเทียวและปรับปรุงทัศนียภาพ รวมทังสนับสนุนการ
ป้องกันภาวะโลกร้อน เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร การจัดซืออุปกรณ์  ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
นี ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(24) การ
จัดการ การบํารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
พิการ (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์
ที 1 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเทียวและการบริหารจัดการสิง
แวดล้อม  หน้า 44 ลําดับที 1)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าการแสดง ค่า
เช่าเต็นท์
 ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ และรายจ่ายอืนๆทีเข้าข่าย
โครงการนี (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปีเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที
ดี และ สร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ หน้า 4 ลําดับที 1)
โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
       เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น จัด
ทําสถานที จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี โดยเฉพาะปลูกจิตสํานึกปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทําโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดัง
กล่าวด้วย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1224 ลงวันที 22 เมษายน 2554 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน  โดยถือ
ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที 3 ด้านศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ใน
ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี และสร้างจิตสํานึก
ให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ หน้า 60 ลําดับที 4)
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น จัดทํา
สถานที จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
สําหรับดําเนินโครงการนี เพือส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลป
วัฒนธรรมไทย ทุกด้าน รวมทังศิลปวัฒนธรรมท้องถินและภูมิ ปัญญา
ไทย อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน โดยถือปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที 3 ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (ตังไว้
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
นันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  หน้า 60 ลําดับที 1)
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น จัดทํา
สถานที จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
สําหรับดําเนินโครงการนี เพือส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลป
วัฒนธรรมไทย ทุกด้าน รวมทังศิลปวัฒนธรรมท้องถินและภูมิ ปัญญา
ไทย อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน พระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน โดยถือปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที 3 ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (ตังไว้
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
นันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน หน้า 60 ลําดับที 2)
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
       เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา   เช่น ค่าจัดรถบุ
ผชาติ จัดทําสถานที  จัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี เพือส่งเสริมการทํานุบํารุงและ
รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกด้าน รวมทังศิลปวัฒนธรรมท้องถินและ
ภูมิ ปัญญาไทยโดยถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล นโยบายที 3 ด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หน้า 60 ลําดับที 3)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,956,200 บาท
งบกลาง รวม 7,956,200 บาท
งบกลาง รวม 7,956,200 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,209,290 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นกับธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานําตกไทรโยคน้อย ตามสัญญาเงินกู้เงิน
เพือค่าลงทุนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สช.301.02.07 ณ วัน
ที 12 พฤษภาคม 2554 เป็นการผ่อนชําระ 20 ปี ในปีงบประมาณ    พ.ศ
.2561 เป็นการผ่อนชําระงวดที  8  รวมเงิน
ต้น จํานวน   1,209,290   บาท (หนึงล้านสองแสนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 600,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเดอกเบียให้กับธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานําตกไทรโยคน้อย ตามสัญญาเงินกู้เงิน
เพือค่าลงทุนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สช.301.02.07 ณ วัน
ที 12 พฤษภาคม 2554 เป็นการผ่อนชําระ 20 ปี ในปีงบประมาณ    พ.ศ
.2561 เป็นการผ่อนชําระงวดที  8  ค่าชําระ
ดอกเบีย จํานวน   600,000   บาท (หกแสนบาทถ้วน)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อม
กับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย  ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 และ พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 และฉบับที 3 (พ.ศ
.2542) ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล จังหวัดกาญจนบุรี หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างรับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ว่าเมือประกันสังคมให้
เทศบาลเป็นผู้ชําระแทนพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 800,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะกิจการประปา เพือใช้ในการ
บริหารกิจการการประปาซึงมียอดเงินรายจ่ายสูงกว่ายอดเงินรายรับทําให้
ต้องตังงบประมาณช่วยเหลือเพือให้สามารถบริหารกิจการประปาได้

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,500,000 บาท
       เพือจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตําบลนําตกไทรโยค
น้อย  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2552 และหนังสือทีเกียวข้อง ได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบ
ขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้
รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้
รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะได้รับ 1,000 บาท ตามภารกิจถ่าย
โอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริม
สวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หน้า 51 ลําดับที 1)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 650,000 บาท
       เพือจ่ายเบียยังชีพคนพิการภายในเขตเทศบาลตําบลนําตกไทรโยค
น้อย  ทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึน
ทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ 800 บาทต่อ
เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) ถือปฎิ
บัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559 รวมถึงหนังสือทีเกียวข้อง และตามภารกิจถ่ายโอน
มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 51 ลําดับที 2)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
       เพือจ่ายเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว
 และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพ
คนละ
 500 บาทต่อเดือน ภายในเขตเทศบาลตําบลนําตกไทรโยคน้อย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง่ถิน พ.ศ.2548 ข้อ 16 และ 17 และตาม
ภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการ
ในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 51 ลําดับที 3)

สํารองจ่าย จํานวน 397,840 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟ
ป่า และให้นําเงินสํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิด
ขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน หรือในกรณีทีหน่วยงานต่างๆไม่มีงบประมาณรายจ่ายทีเบิกจ่ายได้
หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจําเป็นทีต้องจ่าย หรือไม่ได้ตังจ่ายในงบ
ประมาณรายจ่ายหรือมีรายจ่ายทีนอกเหนือไปจากงบประมาณทีได้รับ
อนุมัติ และ การอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหาร
เป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19 ให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 323 ลงวันที 15 มีนาคม 2547 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวัน
ที 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.2/ว 220 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2554 และดําเนินโครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหา
จากภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เงินช่วย
เหลือผู้ประสบภัย ถุงยังชีพ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
นี (ตังไว้ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์
ที 2 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที 2.5 การดูแล
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของ
ประชาชน หน้า 53 ลําดับที 7)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 164,450 บาท
    1.ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้ 32,450 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ
สังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2538 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของ
สมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทังนีไม่
เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายรับจริงของ
งบประมาณทัวไปทังสิน 30,163,119.53 บาท หักเงินจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนทัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,735,081 บาท คง
เหลือรายรับทีจะนําไปคํานวณเป็นเงิน 19,428,038.53 บาท เมือคํานวณ
ร้อยละ 1/6 (0.00167) แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบํารุง ส.ท.ท
. จํานวน 32,444.82 บาท

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ตัง
ไว้ 100,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที เพือสร้างโอกาสทางสุขภาพให้แก่ประชาชนในพืนทีอย่างทัวถึง
และครอบคลุม ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1514 ลงวัน
ที 26 กรกฎาคม 2554 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2557

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตังไว้ 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยคํานวณจากรายได้
ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก หรือจากรายได้ปกติ
ของเทศบาลตามความจําเป็น เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจการเพือจัดหา
อุปกรณ์ทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น แผง
กัน จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ทีใช้ในการควบคุมการ
สัญจรหรืออุปกรณ์ทีใช้ในการควบคุมการสัญจรและอืนๆทีเป็นสัญลักษณ์
ดังกล่าว ทังนีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0913.4/ว 3203 ลง
วันที 4 ตุลาคม 2539

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 410,620 บาท
       เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน ให้
เทศบาลหักเงินจากประมาณการรายรับและมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีอุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย โดย
เทศบาลให้คํานวณในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดทศนิยม 2 ตําแหน่ง มิต้องปัด
เศษสตางค์ทิง ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลได้ประมาณการรายได้ของ
งบประมาณทัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คงเหลือรายได้ทีนําไป
คํานวณตังจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน จํานวน 20,531,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41 ลง
วันที 13 กันยายน 2553 ดังนันจึงสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
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