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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลศรีสงคราม
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 51,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จด
ั เก็บเอง หมวดภาษีจด
ั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,171,620

บาท

รวม

6,898,340

บาท

เงินเดือน (ฝุายการเมือง)

รวม

2,848,320

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

725,760

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

207,360

บาท

จานวน

1,555,200

บาท

งบบุคลากร

- เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตัง้ ไว้ 345,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท/เดือน
12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตัง้ ไว้ 380,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 คน ในอัตราคนละ15,840 บาท/
เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
- ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี ตัง้ ไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ6,000 บาท/
เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตัง้ ไว้ 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 4,500 บาท/เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ตัง้ ไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/
เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ตัง้ ไว้ 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 2 คน
ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตัง้ ไว้ 120,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ10,080 บาท/
เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตัง้ ไว้ 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ7,200 บาท/
เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล ตัง้ ไว้ 190,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ15,840 บาท/
เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 155,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ
12,960 บาท/เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล ตัง้ ไว้ 1,209,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 10 คน
ในอัตราคน
ละ 10,080 บาท/เดือน 12 เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

4,050,020

บาท

จานวน

2,852,640

บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

186,000

บาท

จานวน

867,380

บาท

จานวน

60,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จานวน 8 อัตรา ดังนี้ ตาแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝุายอานวยการ นิติกร นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร และนักทรัพยากรบุคคล (สานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน สาหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
เงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับ
อยู่ (ตาแหน่งปลัดเทศบาล) ในอัตราเดือนละ7,000 บาท/เดือน 12 เดือน (สานัก
ปลัดเทศบาล)
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝุายอานวยการ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 6 ตาแหน่ง ดังนี้ ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ผู้ช่วยนักจัด
การงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา นักการ ภารโรง (สานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ นักการ ภารโรง (สานัก
ปลัดเทศบาล)

งบดาเนินงาน

รวม

3,248,280 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

290,200 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบต
ั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

60,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

130,200

บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110) (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
้ จัดจ้าง ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่
ได้รับแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2561 (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าเบีย้ ประชุม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ประธาน 312 บาท/
ครั้ง และคณะกรรมการ คนละ 250 บาท/ครั้ง
(สานักปลัดเทศบาล)
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(สานักปลัดเทศบาล)

จานวน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

80,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

998,080 บาท

จานวน

353,080

บาท

จานวน

260,000

บาท

- ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ/เอกสาร ตัง้ ไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ เอกสาร (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่ารับวารสาร ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและเอกสาร เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือระเบียบ
กฎหมาย วารสาร และเอกสารต่าง ๆ รวมถึง CD , VCD
หรือสื่อต่าง ๆ (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าธรรมเนียนลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาล ตัง้ ไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าเบีย้ ประกันภัย ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน นข 990 นครพนม และหมายเลขทะเบียน กค 2961 นครพนม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 107) (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตัง้ ไว้ 322,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามภารกิจอานาจหน้าที่ สาหรับแม่บ้าน 4 คน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109) (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย
เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าเลีย้ งรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
่ หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
การประชุมระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (สานักปลัดเทศบาล)
- โครงการจัดงานรัฐพิธแ
ี ละงานวันสาคัญ ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ พลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันปิยมหาราช เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 16) (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าใช้จา่ ยในโครงการพิธเี ปิดอาคารตลาดสดเทศบาลตาบลศรีสงคราม
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเปิดอาคารตลาดสดเทศบาลตาบลศรี สงคราม
ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 19) (สานักลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก
เทศบาล (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

10,000

บาท
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ค่าใช้จา่ ยในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเทศบาล

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

170,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม
ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงค่าของสมนาคุณด้วย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า109) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดเวทีสาธารณะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ ของเทศบาลตาบลศรีสงคราม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 106) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ของคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร (สานัก
ปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมให้ความรู้บค
ุ ลากรและผูน
้ าชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ แก่บุคลากร ผู้นา
ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 105) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรเทศบาล
ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
และลูกจ้างในโครงการจ้างเหมาตามภารกิจ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการเทศบาลสัญจร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลสัญจรภายในเขตเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝก ได้แก่ ค่าจัดซื้อหญ้าแฝกค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ปูายโครงการ และค่าอานวยการ เป็นต้น(สามารถถัวจ่ายได้ทุก
รายการ) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า 81) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปูองกันอุบต
ั เิ หตุอุบต
ั ภ
ิ ยั ช่วงเทศกาลในหมู่บา้ น

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่
ของเทศบาล ในการจัดตั้งจุดตรวจจุดอานวยความปลอดภัยทางถนนในหมู่บ้าน
ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สมาชิก อปพร. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 5
จุด ๆ ละ
500 บาท/วัน จานวน 3 วัน ต่อเทศกาล (เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)
(สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 105) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการหนึง่ คน หนึง่ ฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชน
ชาวไทย ได้แก่ ค่าจัดชื้อพันธ์ไม้ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน
ปูาย
โครงการ และค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81) (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าดาเนินการตามโครงการอาสาสมัครอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรลุ่มน้าสงคราม

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

950,000

บาท

จานวน

330,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

420,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้าสงคราม ใน
การฝึกอบรม ทากิจกรรม เพื่อปลูกจิตสานึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ลุ่มน้าสงคราและริม
ฝั่งแม่น้า เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 107) (สานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ตรายาง ธงชาติ
ที่ถูพื้น น้าดื่ม อาสนสงฆ์ และวัสดุสานักงานอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล
(ทุกสานัก/กอง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 107) (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ เช่น แก้วน้า
ไม้กวาด แปรง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้า จานรอง กระติกน้าร้อนกระทะ
ไฟฟูา ถังแก๊ส ไมโครเวฟ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อใช้ในกิจการของ
เทศบาล (ทุกสานัก/กอง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 107) (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ามันเบรก
และวัสดุยานพาหนะขนส่งอื่น ๆ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 107) (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
่

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนชิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี
แก็สหุงต้ม ก๊าช เป็นต้น สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง เช่น รถยนต์ รถน้า
รถดับเพลิง
รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ รถเครนกระเช้า เครื่องกาเนิดไฟฟูา เครื่องตบดิน เครื่องตัด
คอนกรีต และเครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า108) (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการทาปูายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาล
เช่น กระดาน ไม้อัด ไม้ ตะปู สี และวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 107) (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสงแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 108) (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุอน
ื่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับประปา เช่น ข้อต่อ กาว ท่อพีวีชี ก๊อกน้าและวัสดุ
อื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 108) (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา

รวม

1,010,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟูาในสานักงานเทศบาล ตลอดจนอาคาร/โรงเรือน
ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ศูนย์กีฬาเทศบาล ตลาดสดเทศบาล ลานสุขภาพ
ตลาดค้าส่ง (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าน้าประปา

จานวน

100,000

บาท

35,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

1,674,380

บาท

รวม

1,421,380

บาท

รวม

1,421,380

บาท

จานวน

1,134,120

บาท

จานวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการน้าประปาในสานักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อาคาร/
โรงเรือนที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล เป็นต้น (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์-โทรสาร ของสานักงาน และค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตราเดือนละไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ หรือซื้อดวงตราไปรษณียากร ในการส่งหนังสือของ
เทศบาลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่น ๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สานักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
1. อุดหนุนเทศบาลตาบลหาดแพง ตั้งไว้ 25,000 บาท
- สนับสนุนโครงการบริหารกิจการภายในของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในโครงการบริหารกิจการภายในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 26)
(สานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จานวน 4 อัตรา ดังนี้ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงานและ
ตาแหน่งหัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ
(กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

227,260

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

253,000

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

60,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

193,000

บาท

จานวน

83,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

5,000

บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบต
ั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) สาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110) (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ/เอกสาร ตัง้ ไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ เอกสาร (กองวิชาการและแผนงาน)
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ
่ ประชาสัมพันธ์ ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์เรื่องต่าง ๆ ของ
เทศบาล เช่น ปูายไวนิล แผ่นพับ วารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ และปูายอื่น ๆ เป็น
ต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 106)
(กองวิชาการและแผนงาน)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ/ผู้เข้าร่วม
ประชุม ค่าพาหนะ ค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 106) (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการเดินทางไปราชการ
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้จา่ ยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ
และค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า110) (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดทาแผนดาเนินงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนดาเนินงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเลี้ยงรับรอง
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการและค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้
ทุกรายการ) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 106) (กองวิชาการและ
แผนงาน)

จานวน
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000

บาท

รวม

2,210,640

บาท

รวม

1,796,080

บาท

รวม

1,796,080

บาท

จานวน

1,180,430

บาท

จานวน

40,320

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

216,420

บาท

จานวน

292,910

บาท

จานวน

24,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

414,560

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

68,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า107) (กองวิชาการและแผนงาน)
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 108) (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จานวน 5 อัตรา ดังนี้ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
และเจ้าพนักงาน
พัสดุ (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง
เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ และตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(กองคลัง)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้อานวยการกองคลัง (กองคลัง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา ตาแหน่ง คนงาน (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบต
ั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
(เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110)
(กองคลัง)
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ค่าเช่าบ้าน

จานวน

18,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

346,560

บาท

จานวน

241,560

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองคลัง)

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตัง้ ไว้ 241,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามภารกิจอานาจหน้าที่ สาหรับลูกจ้างงานจัดเก็บ
รายได้ ลูกจ้างงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างงานพัสดุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109) (กองคลัง)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการเดินทาง
ไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(กองคลัง)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาหรือปรับข้อมูลแผนทีภ
่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการดาเนินการคัดลอก/ถ่ายเอกสารข้อมูลที่ดินจังหวัด หรือ
สานักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสานักงานที่ดินอาเภอ
และค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
ทางานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110) (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 107) (กองคลัง)

************************************
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

1,166,940

บาท

รวม

900,900

บาท

รวม

900,900

บาท

จานวน

227,340

บาท

จานวน

15,480

บาท

จานวน

418,080

บาท

จานวน

216,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

266,040

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

236,040

บาท

จานวน

161,040

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตาแหน่ง เจ้า
พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
(สานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ ในอัตราเดือนละ 1,290/เดือน12 เดือน (สานัก
ปลัดเทศบาล)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจา ตาแหน่ง พนักงาน
ดับเพลิง จานวน 2 อัตรา (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง จานวน 2 อัตรา (สานัก
ปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงาน
ดับเพลิง จานวน 2 อัตรา (สานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตัง้ ไว้ 161,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามภารกิจอานาจหน้าที่ สาหรับคนงานประจา
รถดับเพลิง จานวน 2 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 20) (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุเกิดจาก
เทศบาล (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการเดินทาง
ไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 111) (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่
น้ามันเบรก และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 111) (สานักปลัดเทศบาล)

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบต
ั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล ที่
ปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้อานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล
(สานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาเติมเคมีถังดับเพลิง ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเติมเคมีถังดับเพลิง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 92) (สานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิงอื่น ๆ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 111) (สานักปลัดเทศบาล)

************************************

ดับเพลิง และวัสดุ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา

รวม

2,731,170

บาท

รวม

2,107,090

บาท

รวม

2,107,090

บาท

จานวน

1,545,660

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

471,270

บาท

จานวน

48,160

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

624,080

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

108,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

รวม

477,080

บาท

จานวน

332,080

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จานวน 6 อัตรา ดังนี้ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา
ครู (4 อัตรา) (กองการศึกษา)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้อานวยการกองการศึกษา
(กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 3 อัตรา (กอง
การศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปตาแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จานวน 3 อัตรา (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบต
ั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานเทศบาล ครู และพนักงานจ้างของเทศบาล (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2661-2564 หน้า 112)
(กองการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตัง้ ไว้ 322,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามภารกิจอานาจหน้าที่ สาหรับ ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 4 คน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112) (กองการศึกษา)
- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ
่ ประชาสัมพันธ์ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์เรื่อง
ต่าง ๆ ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 104) (กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

39,000

บาท

จานวน

39,000

บาท

รวม

8,978,800

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,862,800

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

995,200

บาท

จานวน

80,000

บาท

45,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจาปี
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 103) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ครู และพนักงานจ้างของเทศบาลในการเดินทางไปราชการ
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัยได้แก่ ค่า
รางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอานวยการ ค่าปูาย
โครงการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานทีข
่ องศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าปูาย
ค่าอาหาร ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102) (กองการศึกษา)

โครงการ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
งานได้ตามปกติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112) (กองการศึกษา)

เทศบาล เพื่อให้ใช้

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟูาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร

- ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวันเด็ก ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดนิทรรศการให้
ความรู้เรื่อง
ต่าง ๆ ค่าของขวัญสาหรับเด็ก ค่าประกอบอาหารเลี้ยงเด็ก ค่ารางวัล การแสดง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าปูาย ค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 103) (กองการศึกษา)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการมอบทุนการศึกษา
เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน
เรียน สาหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 103) (กองการศึกษา)

จานวน
ค่าหนังสือ
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ค่าใช้จา่ ยในกิจกรรมซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

5,000

บาท

10,000

บาท

805,200

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ได้แก่ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่า
อานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปฐมนิเทศผูป
้ กครองนักเรียนใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (วันมอบ
นักเรียน) ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าอานวยการ
เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101) (กองการศึกษา)

ตัว

ค่าใช้จา่ ยในโครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าอานวยการ
เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 103) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการประเมินพัฒนาการเด็กเล็กโดยการมีสว่ นร่วมของครูและผูป
้ กครอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินพัฒนาการเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของครู
และผู้ปกครอง ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
และค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าอานวยการ
เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุก
รายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 100) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการสายใยรักและผูกพัน (วันแม่)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายใยรักและผูกพัน (วันแม่) ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าอานวยการ เป็นต้น(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการสืบสานภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม และค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการอุ่นไอรักจากมือพ่อ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุ่นไอรักจากมือพ่อ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101) (กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา

จานวน

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตัง้ ไว้ 597,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจานวน 122 คน
/ 20 บาท / 245 วัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า 102) (กองการศึกษา)
- ค่าสือ
่ การเรียนการสอน ตั้งไว้ 207,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล จานวน 122 คน / 1,700 บาท/ปี
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101) (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)

รวม

2,867,600

บาท

จานวน

2,867,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูน
ผดุงวิทย์) จานวนนักเรียน 1,279 คน / 260 วัน / 7.82 บาท ประจาปีการศึกษา 2560 และ
ประจาปีการศึกษา 2561
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลศรีสงคราม จานวนนักเรียน 122 คน /
280 วัน / 7.82 บาท ประจาปีการศึกษา 2560 และประจาปีการศึกษา 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 100) (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน

รวม

5,116,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,116,000

บาท

จานวน

5,116,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ตั้งไว้ 5,116,000 บาท
- สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ตัง้ ไว้ 5,116,000 บาท
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
จานวนนักเรียน 1,279 คน / 20 บาท / 200 วัน ประจาปีการ ศึกษา 2560 และประจาปี
การศึกษา 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125) (กองการศึกษา)

************************************
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

รวม

4,043,670

บาท

รวม

2,052,990

บาท

รวม

2,052,990

บาท

จานวน

653,700

บาท

จานวน

20,160

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

417,960

บาท

จานวน

823,170

บาท

จานวน

96,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,990,680

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

41,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จานวน 3 อัตรา ดังนี้ ตาแหน่ง ผูอ
้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนักวิชาการ
สาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ (กองสาธารณสุขฯ)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง
ธุรการ จานวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)

เจ้าพนักงาน

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สาธารณสุขฯ)

สิ่งแวดล้อม (กอง

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะจานวน 2 อัตรา (กอง
สาธารณสุขฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 6 อัตรา
ดังนี้ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการคนงานประจารถ
ขยะ 4 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และคนงานประจา รถขยะ
จานวน 4 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบต
ั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างของเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 113) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ
(กองสาธารณสุขฯ)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขฯ)

ตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

1,809,680

บาท

จานวน

1,639,680

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

140,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ ตัง้ ไว้ 1,639,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามภารกิจอานาจหน้าที่ สาหรับ คนงาน
รักษาความสะอาด คนงานตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย
คนงานเตาเผาขยะ รวม 18 คน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 113) (กองสาธารณสุขฯ)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการผลิตและใช้น้าหมักชีวภาพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตและใช้น้าหมักชีวภาพ ได้แก่ ค่าจัดซื้อ
กากน้าตาล ค่าจัดซื้อถังพลาสติกแข็งพร้อมฝา และค่าอานวยการ เป็นต้น
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการเฝูาระวังคุณภาพน้าสงคราม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝูาระวังคุณภาพน้าสงคราม ได้แก่ ค่าอบรม
คณะทางาน ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ค่าวัสดุดาเนินงาน
ค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างและ
ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 84) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย โรงผลิตเนื้อสุกร
ของเทศบาล เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 113)
(กองสาธารณสุขฯ)

เตาเผาขยะ

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ใช้กับรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
น้ามันเบรก หม้อน้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์
เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 113) (กองสาธารณสุข ฯ)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบอาหาร สารคลอรีน สารตรวจสิ่งเสพติดและอื่น ๆ เป็น
ต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 113)
(กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

50,000

บาท
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วัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

50,000

บาท

งานโรงพยาบาล

รวม

327,500

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

270,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ของคนงานรักษาความ
สะอาด คนงานเก็บขนขยะมูลฝอย คนงานเตาเผาขยะ เช่น เสื้อใส่ในการ
ปฏิบัติงาน รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ หน้ากาก ที่ปิดปาก หมวก เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 113) (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนข
ั บ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาฆ่าพยาธิ ภายนอก-ภายใน
ค่าวัคซีน ยาคุมกาเนิด ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
ค่าอานวยการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เป็นต้น
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการตรวจสุขภาพคนงานกลุ่มเสีย่ ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพคนงานกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
ค่าตรวจ
สุขภาพ (ฉีดวัคซีนปูองกันบาดทะยัก ตรวจสารปรอท ตะกั่วตกค้างในเลือด) เป็น
ต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 83)
(กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปูองกันและควบคุมแมลงนาโรค

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการในโครงการปูองกันและควบคุมแมลงนาโรค ได้แก่
ค่าน้ายาพ่น
หมอกควัน ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันผสม ทรายเทเมฟอส
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน และค่าอานวยการต่าง ๆ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการเฝูาระวังคุณภาพอาหารในตลาดสด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝูาระวังคุณภาพอาหารในตลาดสด ได้แก่
ค่าอบรมคณะทางาน ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และวัสดุดาเนินงาน เป็น
ต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการเฝูาระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวันพระ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝูาระวังคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดวัน
พระ ได้แก่ ค่าอบรมคณะทางาน ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
อาหารว่าง และค่าวัสดุดาเนินงาน เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการเมืองน่าอยูค
่ บ
ู่ ้านสะอาด
เพื่อจ่ายเป็นในค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด ได้แก่
ค่าสนับสนุน
ชุมชนในการดาเนินงาน เงินรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เป็น
ต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82) (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้จา่ ยในโครงการสนับสนุนการดาเนินงานพหุภาคีท้องถิ่นปูองกันควบคุมโรค

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

57,500

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

57,500

บาท

จานวน

57,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดาเนินงานพหุภาคีท้องถิ่นปูองกันควบคุม
โรค ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะทางานพหุภาคีท้องถิ่นควบคุมโรค ในการประชุมติดตามเฝูา
ระวังสถานการณ์โรคในท้องถิ่น ค่าอาหาร/อาหารว่างในการอบรมคณะทางานพหุภาคี
ท้องถิ่นปูองกันควบคุมโรค และทีมเคลื่อนที่เร็วในการออกควบคุมโรค ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ คู่มือในการฝึกอบรมและค่าอานวยการ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการสนับสนุนการดาเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดาเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ได้แก่ ค่าสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ และในวัน
ประชุมใหญ่ประจาปี ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการอาหารปลอดภัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดาเนินการ เงินรางวัลประกวดร้านอาหาร
แผงลอย และค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด เป็นต้น
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82) (กองสาธารณสุขฯ)

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์

1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารปูองกันและปราบปรามยาเสพติด อาเภอศรีสงคราม
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
- สนับสนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อสมทบตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ได้แก่ ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนการแสดง/การแข่งขันกีฬา
และค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 23)
(กองสาธารณสุขฯ)
2. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตั้งไว้ 37,500 บาท
- สนับสนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ตัง้ ไว้ 37,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดาเนินงานของ
อสม. ในเขตเทศบาล หมู่บ้านละ 7,500 บาท เพื่อให้ อสม. ดาเนินการในกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น การ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดการ
บริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน(ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121) (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์

รวม

548,300

บาท

รวม

513,300

บาท

รวม

513,300

บาท

จานวน

302,640

บาท

จานวน

210,660

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา (สานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลในการเดินทางไปราชการทั้ง
ในและนอกอาณาจักร (สานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอศรีสงคราม ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
- โครงการเพิม
่ ศักยภาพองค์กรสตรี ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการที่ดาเนินงานเนื่องในวันสตรีสากล หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
สตรี ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 หน้า 24) (สานักปลัดเทศบาล)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในโครงการดาเนินงานโรงเรียนผู้สงู อายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ(แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1หน้า 17) (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จา่ ยในโครงการเทศบาลประสานใจผูส
้ ูงวัยอบอุ่น

จานวน

35,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลประสานใจผู้สูงวัยอบอุ่น ได้แก่
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เป็น
ต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 114)
(สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มรี ายได้น้อยและไร้ทพ
ี่ งึ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ ไร้ที่พึ่ง
เช่น ช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือสิ่งของ ให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งใน
เขตเทศบาล เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 94) (สานักปลัดเทศบาล)

************************************
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 2,163,900

บาท

รวม 1,161,300

บาท

รวม 1,161,300

บาท

จานวน

903,300

บาท

จานวน

20,160

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

177,840

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

616,600

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

54,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

492,600

บาท

จานวน

402,600

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จานวน 4 อัตรา ดังนี้ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง หัวหน้าฝุายการโยธา
นายช่างโยธา วิศวกร (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา (กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้อานวยการกองช่าง หัวหน้าฝุายการโยธา
(กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา (กองช่าง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบต
ั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 116) (กองช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตัง้ ไว้ 402,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามภารกิจอานาจหน้าที่ในหน่วยงานช่าง จานวน
5 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า116) (กองช่าง)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร (กองช่าง)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
เทศบาล และโรงสูบน้าด้วยพลังไฟฟูา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 21) (กองช่าง)

จานวน

60,000

บาท

รวม

70,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

386,000

บาท

รวม

386,000

บาท

จานวน

386,000

บาท

2564 เพิ่มเติม

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์สี แปรง
ทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน เหล็กเส้น ทราย อิฐ ปูนซีเมนต์ จอบเสียม ท่อ
ต่าง ๆ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 115) (กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่
น้ามันเบรก และอื่น ๆ เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 หน้า 21) (กองช่าง)
วัสดุอน
ื่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟูา ท่อพีวีชี และวัสดุอื่น ๆ เป็น
ต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 116)
(กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างอาคารที่พก
ั คนงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักคนงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
โดยก่อสร้างอาคารไม้ใต้ถุนยกสูง ขนาดกว้าง 5.40 เมตร ยาว 5.40 เมตร
ใต้ถุนยกสูง 2.40 เมตร พร้อมล้อมรั้วลวดหนาม ความยาว 113.50 เมตร
ตามแบบกองช่างเทศบาลตาบลศรีสงครามกาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ช่าง)

หน้า 7) (กอง

งานไฟฟูาถนน

รวม

3,124,060

บาท

งบบุคลากร

รวม

500,060

บาท

รวม

500,060

บาท

จานวน

139,260

บาท

จานวน

20,160

บาท

324,740

บาท

เงินเดือน (ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตาแหน่ง นายช่าง
ไฟฟูา จานวน 1 อัตรา (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง
จานวน 1 อัตรา (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
จานวน 2 อัตรา (กองช่าง)

นายช่างไฟฟูา
จานวน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

15,900

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

310,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

210,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

2,314,000

บาท

รวม

2,314,000

บาท

จานวน

330,000

บาท

84,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟูา (กองช่าง)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังทีช
่ ารุดในเขตเทศบาล ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางที่ชารุดในเขตเทศบาล โดยลง
ถนน ไหล่ทางที่ชารุดพร้อมเกรดเกลี่ย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69) (กองช่าง)

ลูกรังอัดแน่นตาม

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟูา ฟิวส์ สวิตซ์ ไฟฟูา เทปพัน
สายไฟ ปลั๊กไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ขาหลอดฟูลออเรสเซนต์
เบรกเกอร์ และวัสดุไฟฟูา
อื่น ๆ เป็นต้น สาหรับใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาที่ชารุดเสียหาย (แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปี พ.ศ. 25612564 หน้า 115) (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
- ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมถนนคอนกรีต/ลาดยาง ตัง้ ไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอย หินฝุุน ปูนซีเมนต์ เป็นต้น สาหรับซ่อมถนนคอนกรีต/
ลาดยาง ที่ชารุดในเขตเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 115) (กองช่าง)

งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าตลาดสด ด้านทิศตะวันตก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าตลาดสด ด้านทิศตะวันตก
โดยทุบรื้อผิวจราจรเดิม พื้นที่ 231 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 8
เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 85 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบกองช่างเทศบาล
ตาบลศรีสงครามกาหนด (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 6) (กองช่าง)
โครงการขยายผิวจราจรถนนเลีย่ งเมือง ช่วงโค้งร้านอาหารบ้านสวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ช่วงโค้งร้านอาหารบ้านสวน
โดยเทคอนกรีตขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ารางวี กว้าง 0.60 เมตร
ยาว 50 เมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นฝาเหล็ก ขนาด 2.10 x 1.40 เมตร
ตามแบบกองช่างเทศบาลตาบลศรีสงครามกาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม
่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 6 )
(กองช่าง)

จานวน

100

โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24
(ข้างโรงเรียนบ้านปากอูน ด้านทิศตะวันตก)

จานวน

950,000

บาท

950,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24 (ข้างโรงเรียนบ้านปากอูน
ด้านทิศตะวันตก) โดยทุบรื้อฟุตบาท กว้าง 1.60 เมตร ยาว 169 เมตร ทุบรื้อ
ผิวจราจร กว้าง 0.60 เมตร ยาว 28 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ฝาราง คสล. ความยาวรวม 200 เมตร และ
ขยายผิวจราจร
ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 169
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135
ตารางเมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตาบล
ศรีสงครามกาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 13) (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24 (บริเวณข้ามห้วยน้าจัน
้ )

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24 (บริเวณข้ามห้วย
น้าจั้น) โดย
ทุบรื้อผิวจราจรเดิม ลงลูกรังเสริมผิวจราจร และขยายไหล่ทาง กว้าง 10 เมตร ก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตาราง
เมตร และก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
แบบ 3 ช่อง กว้างช่องละ 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร
ยาว 10 เมตร ตามแบบ
กองช่างเทศบาลตาบลศรีสงครามกาหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 5) (กองช่าง)

งานสวนสาธารณะ

รวม

191,040

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

191,040

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

161,040

บาท

จานวน

161,040

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตัง้ ไว้ 161,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามภารกิจอานาจหน้าที่ สาหรับ คนสวน(แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 116) (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อพันธ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชา จอบ เสียม กรรไกรตัดแต่ง กิ่งไม้ ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก เป็นต้น เพื่อใช้บารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ ดอกไม้ริม
ถนน และที่อื่น ๆ ตามที่เห็นควร
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 115) (กองช่าง)

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาฝังกลบหลุมขยะ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฝังกลบหลุมขยะของเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 85) (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

2,450,000 บาท

รวม

2,450,000 บาท

รวม

2,450,000 บาท

จานวน

610,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

1. ค่าจัดซือ
้ ถุงดา ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงดา เพื่อใช้ในกิจการของสานักงานเทศบาล ตลาดสดและสถานที่
ต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการกาจัดขยะ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 85) (กองสาธารณสุขฯ)
2. ค่าจัดซือ
้ ถังขยะ ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ สาหรับรองรับขยะในแหล่งชุมชน สถานที่ราชการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 85)
(กองสาธารณสุขฯ)

งานบาบัดน้าเสีย
งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอยเทศบาล 7/2 (คุม
้ ไฟฟูา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาราง คสล. ความยาวรวม 200 เมตรตามแบบมาตรฐาน ทถ.
5-301 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลีย
่ นแปลง ครั้งที่ 1 หน้า
7) (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอยเทศบาล 7/3 (ข้างบ้านอาจารย์วช
ิ าญ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.50 เมตร
ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมฝาราง คสล. ความยาวรวม 80 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน ทถ.5-301 และแบบกอง
ช่างเทศบาลตาบลศรีสงครามกาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
หน้า 6) (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ถนนเทศบาล 11

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.50 เมตร
ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมฝาราง คสล. ความยาวรวม 355 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน ทถ.5-301 และแบบกอง
ช่างเทศบาลตาบลศรีสงครามกาหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิม
่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
หน้า 6) (กองช่าง)

************************************

1,570,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

259,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

259,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

84,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

4,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้า (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานเครื่องสูบ
น้า (กองช่าง)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดเทศบาล เช่น การสร้างฐานข้อมูลยาเสพติด การเฝูาระวัง การบาบัด
รักษา กิจกรรม
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ของทุกปี) กิจกรรม สนับสนุนปูองกันกลุ่มเสี่ยง และการ
ให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลลูกหลาน
ให้ห่างไกลยาเสพติด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการประชาคมท้องถิน
่

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี รวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปูาย ค่า
พาหนะ ค่าตอบแทนกรรมการ/ผู้เข้า
ร่วมประชุม ค่าเลี้ยงรับรองกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม ค่า
อานวยการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า 117) (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ให้กับชุมชนในเขต
เทศบาล เช่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ดา การจัดทาดอกไม้ประดิษฐ์
การทาน้ายาอเนกประสงค์ การเลี้ยงกบ ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการฝึก อบรม ค่าอานวยการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เป็นต้น
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 117) (กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง

รวม

25,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

150,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ตะปู กระเบื้อง ทราย อิฐ
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น เพื่อนาไปสร้างบ้านหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ยากจน ในเขตเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117) (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการกระแสไฟฟูาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านปากอูน
(กองช่าง)

************************************
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

225,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

185,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

185,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา "ปากอูนเกมส์" ได้แก่
เงินรางวัล
ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าปูาย
โครงการ ค่าอานวยการ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 97) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันกีฬาปากอูนสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาปากอูนสัมพันธ์ เพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น(แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการศูนย์กฬ
ี าเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในศูนย์กีฬา เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าซ่อมบารุง
เป็นต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จา่ ยในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าชุด
กีฬา เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการกีฬาและนันทนาการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาและนันทนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ได้แก่ ค่า
ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเสื้อกีฬา ค่าปูายโครงการ
และค่าอานวยการ เป็นต้น
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102) (กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
- สนับสนุนโครงการกีฬาสีประเพณี ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีประเพณี ปีการศึกษา 2560 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124) (กองการศึกษา)
- สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุม
่ น้าสงคราม
ตัง้
ไว้ 20,000 บาท
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้า
สงคราม ประจาปีการศึกษา 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 126) (กองการศึกษา)
2. อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์รงั สฤษดิ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท
- สนับสนุนกีฬาสีภายในโรงเรียน ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124) (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

1,245,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

620,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

620,000

บาท

จานวน

620,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร

- ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตัง้ ไว้ 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์/
วันผู้สูงอายุ
เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ของที่ระลึกผู้สูงอายุ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าจัดแต่งริ้วขบวนแห่ของ
เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ได้แก่ เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดแต่ง
ริ้วขบวนแห่ของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95) (กองการศึกษา)
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ เงินรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95) (กองการศึกษา)
- ค่าใช้จา่ ยในโครงการสัปดาห์สง่ เสริมพุทธศาสนาเนือ
่ งในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ตัง้
ไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา
ได้แก่ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าอานวยการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็น
ต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 25612564 หน้า 96) (กองการศึกษา)
- ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนจัดทาเรือไฟ ตัง้ ไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจัดทาเรือไฟ ประจาปี 2560
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95) (กองการศึกษา)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

- ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตัง้ ไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา เช่น เงินรางวัล ถ้วย
รางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 หน้า 18) (กอง
การศึกษา)
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้าสงคราม ตัง้ ไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาซุ้มวิถีชีวิต หุ่นปลา ขบวนแห่ ค่าอานวยการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดงาน เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 95) (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

625,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

625,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

605,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์รงั สฤษดิ์ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
- สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณธรรม ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/
อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 126) (กองการศึกษา)

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์

จานวน

1. อุดหนุนวัดสุภราราม ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีวด
ั สุภราราม ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัดสุภราราม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 123) (กองการศึกษา)
2. อุดหนุนวัดศรีสมบูรณ์ ตั้งไว้ 230,000 บาท
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีวด
ั ศรีสมบูรณ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัดศรีสมบูรณ์
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 122) (กองการศึกษา)
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติดได้แก่ เครื่องบริขาร
บรรพชา ค่าภัตตาหารเช้าเพล ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ค่าน้าปานะ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 123) (กองการศึกษา)
3. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตาบลศรีสงคราม ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเซ่นไหว้
ค่าประกอบ
อาหาร ค่ามหรสพ เป็นต้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 122) (กองการศึกษา)
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น ตั้งไว้ 75,000 บาท
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีตา่ ง ๆ ของคณะกรรมการหมู่บา้ นและ
ประชาชน หมู่ 1,4,6,7 และ 8 ตัง้ ไว้ 75,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานร่วมงาน/สนับสนุนงานประเพณี ท้องถิ่น
5 หมู่บ้าน ๆ ละ 15,000 บาท ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา
ประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าตกแต่งริ้วขบวน ค่าเช่ารถเครื่องเสียงนาขบวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 123) (กองการศึกษา)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

10,000

บาท

วัสดุอน
ื่

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

- ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ
่ ประชาสัมพันธ์ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์หรือ
รณรงค์เรื่อง
ต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ปูายไวนิล ปูายต่าง ๆ แผ่นพับ
วารสาร เป็นต้น (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 22) (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมซ่อมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 22) (กองคลัง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับผ้าใบ วัสดุเกี่ยวกับประปา และวัสดุอื่น ๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
หน้า 22) (กองคลัง)

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

1,284,120

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,284,120

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

18,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

รวม

666,120

บาท

จานวน

666,120

บาท

รวม

600,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

จานวน

360,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบต
ั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตั้งไว้ 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานที่มาตรวจโรคสัตว์ในโรงผลิตเนื้อและสุกรของ
เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตัง้ ไว้ 666,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามภารกิจอานาจหน้าที่ คนงานประจา
โรงผลิตเนื้อ
สุกร จานวน 7 คน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า118) (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟูาในโรงผลิตเนื้อสุกร และลานคัดแยกขยะ
(กองสาธารณสุขฯ)
ค่าน้าประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้าประปาโรงผลิตเนื้อสุกร และลานคัดแยกขยะ
(กองสาธารณสุขฯ)
************************************
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

8,214,860

บาท

รวม

8,214,860

บาท

รวม

8,214,860

บาท

จานวน

1,257,960

บาท

จานวน

432,630

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

4,214,400

บาท

จานวน

1,017,600

บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

168,470

บาท

จานวน

337,160

บาท

งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนีเ้ งินต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อสมทบก่อสร้างตลาด
สดเทศบาล ปีที่ 1 เงินต้น 1,257,951.18 บาท (ตั้งงบประมาณเป็นจานวนเต็มเพื่อ
รองรับระบบบันทึกบัญชี e-laas) (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าชาระดอกเบีย้
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อสมทบก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ปี
ที่ 1 ดอกเบี้ย 432,630 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้างลูกจ้างประกันตน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99) (สานักปลัดเทศบาล)
เบีย้ ยังชีพผูส
้ งู อายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลรายเดือน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98)
(สานักปลัดเทศบาล)

แบบขั้นบันได

เบีย้ ยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล ในอัตรา เดือนละ
800 บาท/ เดือน / คน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 98) (สานักปลัดเทศบาล)
เบีย้ ยังชีพผูป
้ ุวยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 500 บาท / เดือน / คน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 98) (สานักปลัดเทศบาล)
สารองจ่าย
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย ภัยพิบัติต่าง ๆ หรือบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนที่จาเป็นตามความเหมาะสม (สานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล ตั้งไว้ 175,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87) (สานักปลัดเทศบาล)

- ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตัง้ ไว้ 43,260 บาท
ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจาปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท (จ่ายจริง 43,253.80) ตามหนังสือ
สั่งการที่ มท 0313.4/
ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 (ตั้งงบประมาณ
เป็นจานวนเต็ม เพื่อรองรับระบบ
บันทึกบัญชี e-laas (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับกิจการจราจร ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสี ทินเนอร์ แปรงทาสี สาหรับทาเครื่องหมายจราจร ปูายต่าง ๆ
แผงกั้น
จราจร ค่าสัญญาณไฟจราจร(ไฟเตือน) แถบสะท้อนแสง เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 119) (สานักปลัดเทศบาล)
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- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตัง้ ไว้ 58,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลศรีสงคราม โดยยึดหลัก
หุ้นส่วนการพัฒนา โดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ นพ0023.17/ว1422 ลง
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99) (สานักปลัดเทศบาล)
- ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาระดับปริญญาตรี ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัญฑิต อัตรา คนละ
15,000 บาท / 2 คน ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาหรับครูผู้ดูแลเด็ก
(สานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.)

จานวน

513,900

บาท

จานวน

33,740

บาท

จานวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่รวมรายได้ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน
(สานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รบ
ั บานาญ (ชคบ.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ ในอัตราเดือนละ 1,087 บาท/
เดือน 12 เดือน และในอัตราเดือนละ 1,724 บาท / เดือน 12 เดือน
(สานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูร้ ับบานาญ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบานาญ (สานักปลัดเทศบาล)
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