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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลท่าเยี่ยม
อาเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,910,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

13,047,500

บาท

งบบุคลากร

รวม

9,948,500

บาท

รวม

2,848,400

บาท

จานวน

725,800

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

207,400

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ดังนี้
(1)เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท
(2)เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน
ในอัตราคนละ 15,840 บาท/เดือน
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรีดังนี้
(1)ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท
(2)ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน
ในอัตราคนละ 4,500 บาท/เดือน
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรีดังนี้
(1)ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท
(2)ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน
ในอัตราคนละ 4,500 บาท/เดือน
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีดังนี้
(1)เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท
(2)เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
(1)เงินค่าตอบประธานสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท
(2)เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท
(3)เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 10 คน
ในอัตราคนละ 10,080 บาท/เดือน
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักวิชาการตรวจสอบภายใน
และพนักงานเทศบาลสังกัดสานักปลัดเทศบาล รวม 15 อัตรา
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลระดับกลาง
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสานักปลัดเทศบาล รวม 11 อัตรา
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มต่างๆ
ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสานักปลัดเทศบาล
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี)ประจาปี 2561 สาหรับพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จานวน

1,555,200

บาท

รวม
จานวน

7,100,100

จานวน

84,000

บาท

จานวน

186,000

บาท

จานวน

1,587,000

บาท

จานวน

112,300

บาท

รวม

3,058,000

บาท

รวม

448,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

บาท
5,130,800 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสานักปลัดเทศบาล ที่ปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสาหรับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาลสังกัดสานักปลัด
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับผู้บริหารเทศบาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักวิชาการตรวจสอบภายใน
และพนักงานเทศบาลสังกัดสานักปลัดเทศบาลที่มีบุตรอยู่ในเกณฑ์
ที่ได้รับความช่วยเหลือตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

รวม

1,725,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 144,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
(2)ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน คนสวนและงานดับเพลิง
จานวน 756,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทาหน้าที่แม่บ้านดูแล
ความสะอาดสานักงาน คนสวนดูแลต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณ
รอบสานักงานเทศบาล และผู้ปฏิบัติงานดับเพลิง
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จานวน

900,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการดังนี้
(1)ค่ารับรอง จานวน 40,000 บาท แยกเป็น
1.1ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จานวน 20,000 บาท
1.2ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ฯลฯ จานวน 20,000 บาท
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
(2)โครงการจัดงานรัฐพิธี จานวน 100,000 บาท แยกเป็น
2.1โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช จานวน 25,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดและตกแต่งพวงมาลา
พานพุ่มหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68
2.2โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ จานวน 25,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดและตกแต่งพวงมาลา
พานพุ่มหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68
2.3โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จานวน 25,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดและตกแต่งพวงมาลา
พานพุ่มหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68
2.3โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวน 25,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดและตกแต่งพวงมาลา
พานพุ่มหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68
(3)โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 73

จานวน

150,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

100,000

บาท
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จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงาน
วันเทศบาล ประจาปี 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

จานวน

20,000

บาท

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน ประจาปี 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 73
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง

จานวน

30,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ในชีวิตประจาวันแก่ประชาชน ประจาปี 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินในส่วนของสานักปลัดเทศบาล
เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าวัสดุ
รวม

100,000

บาท

430,000

บาท

120,000

บาท

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงานราชการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68
โครงการจัดงานวันเทศบาล

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนในการเลือกตั้งทุกระดับ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74
โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ประจาปี 2561
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจาปี 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 67
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจาวันแก่ประชาชน

วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
ไม้บรรทัด สมุด ตรายาง ธงชาติ น้าดื่ม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูปจาลอง
กระเป๋า นาฬิกาตั้งพื้นหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด แบบพิมพ์
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุสานักงาน
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จานวน
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วัสดุงานบ้านงานครัว
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้า มีด หม้อหุงข้าว
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุ
งานบ้านงานครัว
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ กระจกมองข้างรถยนต์ แม่แรง
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด แก๊ส น้ามันหล่อลื่น น้ามันเครื่อง จาระบีฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง
แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม ฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

50,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

รวม

455,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
สาหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสานักงาน/หอกระจายข่าว ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
สาหรับจ่ายเป็นค่าน้าประปาสานักงานเทศบาล ฯลฯ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าบริการโทรศัพท์
สาหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
สาหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จานวน

300,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

95,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องปลัดเทศบาล

รวม

41,000

บาท

รวม

41,000

บาท

จานวน

23,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

รวม

4,986,200

บาท

รวม

3,561,200

บาท

รวม

3,561,200

บาท

จานวน

2,546,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี 2560 ดังนี้
1)ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู
2)ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
5)เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
6)มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539
8)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87
โครงการจัดซื้อพาร์ทิชั่นกั้นห้อง
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากพาร์ทิชั่นกั้นห้อง จานวน 6 ชุด
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)เป็นฉากพาร์ทิชั่นครึ่งกระจก
2)ความสูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
3)ความกว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงาน
เทศบาลสังกัดกองคลัง รวม 7 อัตรา
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้อานวยการกองคลัง
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
รวม 5 อัตรา ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มต่างๆ
ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
งบดาเนินงาน

จานวน

872,700

บาท

จานวน

82,500

บาท

รวม

1,403,000

บาท

รวม

240,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็น
(1)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี)
จานวน 50,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี)ประจาปี 2561 สาหรับพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
(2)เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ที่ปฏิบัติราชการนอก
เวลาราชการเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับพนักงานเทศบาล
สังกัดกองคลังที่มีบุตรอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับความช่วยเหลือตามที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง)
ค่าใช้สอย

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

880,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง)

จานวน

100,000

บาท

ค่าตอบแทน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

200,000

บาท

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จานวน

500,000

บาท

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปี 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

203,000

บาท

วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
ไม้บรรทัด สมุด ตรายาง ธงชาติ น้าดื่ม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูปจาลอง
กระเป๋า นาฬิกาตั้งพื้นหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด แบบพิมพ์
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุสานักงาน
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

จานวน

153,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง
แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม ฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

50,000

บาท

รวม

80,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
สาหรับจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ต่างๆ เช่น ค่าไปรษณีย์
ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับไปรษณีย์ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

จานวน

80,000

บาท

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี ประจาปี 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สาหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินในส่วนของกองคลัง
เพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าวัสดุ
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งบลงทุน

รวม

11,000

บาท

รวม

11,000

บาท

จานวน

11,000

บาท

รวม

11,000

บาท

รวม

11,000

บาท

จานวน

11,000

บาท

รวม

364,500

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

50,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีคาสั่งใช้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน

30,000

บาท

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ

จานวน

30,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
สาหรับเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณประจาปี 2560 ดังนี้
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลกระโทก
ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

154,500

บาท

รวม

154,500

บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน

จานวน

5,500

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ปี 2560 ดังนี้
-ขนาด 2 บาน (มอก.)
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม(หยุดตรวจ)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้าดับเพลิง
น้ายาเคมี หัวฉีดน้าดับเพลิง ตะกร้อหวายกรองผง ฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องดับเพลิง
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
วัสดุอื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุ
ตามการจาแนกงบประมาณรายจ่าย
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม(หยุดตรวจ)จานวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุน(ไฟวับวาบ)ไม่น้อยกว่า
120 เซนติเมตร ฐานกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
-ด้านข้างมีหลอดไฟนีออนหรือไฟ LED ด้านละ 1 หลอด
-ไฟหมุน(ไฟวับวาบ)ด้านบนสุดเป็นหลอดไฟ LED
ขนาด 10 วัตต์ ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
-โครงทาด้วยเหล็กพ่นสีอะคริลิก มีล้อเลื่อนจานวน 4 ล้อ
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
-มีสัญลักษณ์หยุดตรวจสะท้อนแสง
-ติดชื่อหน่วยงาน
-สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ

จานวน

36,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จานวน 3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ประจาปี 2560 ดังนี้
-ระบบ VHF/FM
-ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์
-ประกอบด้วย :ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน
เสายาง เหล็กพับ
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

จานวน

19,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ประจาปี 2560 ดังนี้
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซี.ซี.
4)พร้อมใบมีด
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน

จานวน

24,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ประจาปี 2560 ดังนี้
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26 นิ้ว
4)รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
5)ความจุถังน้ามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง

จานวน

60,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จานวน 4 ชุด
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)เป็นเสื้อดับเพลิงและกางเกงดับเพลิงชนิดป้องกันความร้อน
2)หมวกดับเพลิงผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมสายรัดคางปรับได้
3)รองเท้าบู๊ทดับเพลิงพื้นเสริมเหล็ก
4)ถุงมือดับเพลิงชนิดหนังหรือวัสดุสังเคราะห์ชนิดอื่น
5)Hood(ผ้าคลุมศีรษะ)
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่
พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา รวม 2 อัตรา
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา รวม 3 อัตรา ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มต่างๆ
ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี)ประจาปี 2561 สาหรับพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับพนักงานเทศบาล
กองการศึกษา ที่มีบุตรอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับความช่วยเหลือตามที่
ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

รวม

4,053,700

บาท

รวม

1,086,600

บาท

รวม

1,086,600

บาท

จานวน

707,700

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

306,900

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

2,772,300

บาท

รวม

65,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

15,000

บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

801,600

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

501,600

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

1,825,700

บาท

วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
ไม้บรรทัด สมุด ตรายาง ธงชาติ น้าดื่ม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูปจาลอง
กระเป๋า นาฬิกาตั้งพื้นหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด แบบพิมพ์
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุสานักงาน
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

จานวน

70,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้า มีด หม้อหุงข้าว
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุ
งานบ้านงานครัว
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 92,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
(2)ค่าจ้างเหมาบริการยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 108,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทาหน้าที่ยามรักษาการณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
1)เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลท่าเยี่ยม จานวน 372,400 บาท
(76 คน x 245 วัน x 20 บาท)
2)เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม จานวน 129,200 บาท
(76 คน x 1,700 บาท)
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สาหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินในส่วนของ
กองการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ค่าวัสดุ
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ค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ดังนี้
1)ค่าอาหารเสริม(นม)สาหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลท่าเยี่ยม จานวน 145,700 บาท
(76 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
2)ค่าอาหารเสริม(นม)สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ทุกคน ในเขตเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม
จานวน 1,400,000 บาท (730 คน x 260 วัน x 7.37 บาท)
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ กระจกมองข้างรถยนต์ แม่แรง
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด แก๊ส น้ามันหล่อลื่น น้ามันเครื่อง จาระบีฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง
แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม ฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

1,545,700

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

80,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
สาหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลท่าเยี่ยม
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

จานวน

80,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม

194,800

บาท

รวม

107,800

บาท

จานวน

105,000

บาท

จานวน

2,800

บาท

รวม

87,000

บาท

จานวน

87,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
จานวน 5 เครื่องๆละ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ปี 2560 ดังนี้
1)ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
2)ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
5)เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
6)มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539
8)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2560 ดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม
สาหรับจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลท่าเยี่ยม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร
รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูปและรายการของเทศบาล
ตาบลท่าเยี่ยม เลขที่ 9/2561
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 71
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่
พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
รวม 1 อัตรา ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก
รวม 3 อัตรา ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มต่างๆ
ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับ
พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ที่มีบุตรอยู่ในเกณฑ์
ที่ได้รับความช่วยเหลือตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2561
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 72

รวม

4,243,900

บาท

รวม

900,900

บาท

รวม

900,900

บาท

จานวน

258,900

บาท

จานวน

570,000

บาท

จานวน

72,000

บาท

รวม

275,000

บาท

รวม

25,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

รวม

250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

3,068,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,068,000

บาท

จานวน

3,068,000

บาท

รวม

3,920,000

บาท

รวม

2,294,000

บาท

รวม

2,294,000

บาท

จานวน

1,244,500

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

893,500

บาท

จานวน

96,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1)อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยาตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน จานวน 368,000 บาท
(92 คน x 20 บาท x 200 วัน)
2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตามโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน จานวน 456,000 บาท
(114 คน x 20 บาท x 200 วัน)
3)อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพลตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน จานวน 592,000 บาท
(148 คน x 20 บาท x 200 วัน)
4)อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชรตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน จานวน 292,000 บาท
(73 คน x 20 บาท x 200 วัน)
5)อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชันตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน จานวน 664,000 บาท
(166 คน x 20 บาท x 200 วัน)
6)อุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน จานวน 696,000 บาท
(174 คน x 20 บาท x 200 วัน)
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 84
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่
พนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม 3 อัตรา ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้อานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม 8 อัตรา ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มต่างๆ
ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,567,000

บาท

รวม

102,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี)ประจาปี 2561 สาหรับพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานเทศบาลสังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

รวม

940,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 584,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
(2)ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ จานวน 216,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทาหน้าที่เก็บขยะ
ในพื้นที่ตาบลท่าเยี่ยม
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

800,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

ค่าตอบแทน

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สาหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินในส่วนของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
ไม้บรรทัด สมุด ตรายาง ธงชาติ น้าดื่ม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูปจาลอง
กระเป๋า นาฬิกาตั้งพื้นหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด แบบพิมพ์
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุสานักงาน
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ กระจกมองข้างรถยนต์ แม่แรง
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด แก๊ส น้ามันหล่อลื่น น้ามันเครื่อง จาระบีฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น น้ายาพ่นป้องกันโรคไข้หวัดนก ชุดตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติด ชุดทดสอบความสะอาดของน้าประปา ฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง
แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม ฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
วัสดุอื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส มิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุ
ตามการจาแนกงบประมาณรายจ่าย
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันกาจัดโรค
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันกาจัดโรค
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี 2560 ดังนี้
1)ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2)ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3)กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 89

รวม

525,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

59,000

บาท

รวม

59,000

บาท

จานวน

59,000

บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

210,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

210,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

50,000

บาท

100,000

บาท

รวม

220,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกาเนิดสัตว์

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและคุมกาเนิดสัตว์
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 63
โครงการเสริมสร้างทักษะเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จานวน
โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร้างทักษะ
เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 63
โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพระยะสั้น ปี 2561
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 57
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน
สาหรับอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลท่าเยี่ยม ประจาปี 2561 ดังนี้
1)อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตาบลท่าเยี่ยม
จานวน 5,000 บาท
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80
2)อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้จันทน์บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3
จานวน 5,000 บาท
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80
3)อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้จันทน์บ้านดอนไพล หมู่ที่ 8
จานวน 5,000 บาท
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81
4)อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้จันทน์บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9
จานวน 5,000 บาท
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81
แผนงานเคหะและชุมชน

20,000

บาท

รวม

700,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

600,000

บาท

รวม

600,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

รวม

120,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

120,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

งานไฟฟ้าถนน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สาหรับอุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคอาเภอโชคชัย ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเขตพื้นที่ตาบลท่าเยี่ยม
(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 79
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุงานบ้านงานครัว
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน อุปกรณ์เก็บขยะมูลฝอย
บุ้งงกี๋ ถังขยะ ถุงใส่ขยะ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว
(แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก
รองเท้าบู๊ต ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย
(แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

250,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

รวม

40,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

2,879,600

บาท

รวม

1,786,900

บาท

รวม

1,786,900

บาท

จานวน

910,100

บาท

จานวน

60,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ปี 2561
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ประจาปี 2561
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 72
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ประจาปี 2561
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 72
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่
พนักงานเทศบาลสังกัดพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง
รวม 5 อัตรา ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้อานวยการกองช่าง
และหัวหน้าฝ่ายการโยธา
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฏหมายกาหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง รวม 4 อัตรา
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มต่างๆให้แก่
พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี)ประจาปี 2561 สาหรับพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
ที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )
ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานเทศบาลสังกัด
กองช่าง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับ
พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ที่มีบุตรอยู่ในเกณฑ์
ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สาหรับจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้สอยในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )

จานวน

786,200

บาท

จานวน

30,600

บาท

รวม

1,084,800

บาท

รวม

154,800

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

64,800

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

500,000

บาท

จานวน

200,000

บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )
โครงการอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน
สาหรับจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการอบรมคณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 78
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สาหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินในส่วนของ
กองช่างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
ไม้บรรทัด สมุด ตรายาง ธงชาติ น้าดื่ม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูปจาลอง
กระเป๋า นาฬิกาตั้งพื้นหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด แบบพิมพ์
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุสานักงาน
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
วัสดุก่อสร้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย
อิฐ กระเบื้อง ท่อน้า อุปกรณ์ประปา ตะปู ค้อน เหล็กเส้น สี
แปรงทาสี ยางมะตอยสาเร็จรูปฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุก่อสร้าง
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ กระจกมองข้างรถยนต์ แม่แรง
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด แก๊ส น้ามันหล่อลื่น น้ามันเครื่อง จาระบีฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

จานวน

70,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

430,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง
แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ซีดีรอม ฯลฯ
ที่เข้าลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

50,000

รวม
รวม

7,900

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สายพร้อมดอกไขควง

จานวน

3,600

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย จานวน 1 อัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม–ไอออน 1.5 แอมป์
-ปรับแรงบิดช้าเร็วได้
-ดอกไขควงยาว 25 มิลลิเมตร จานวน 16 ชิ้น
-ดอกไขควงยาว 50 มิลลิเมตร จานวน 8 ชิ้น
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89
ครุภัณฑ์สารวจ
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะทาง

จานวน

4,300

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางดังนี้
1.จัดซื้อเทปวัดระยะทาง(ด้ามจับปลายแหลม) จานวน 1 อัน
เป็นเงิน จานวน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ทาด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส
-เทปมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร
-มีตัวเลขบอกระยะทุก 10 เซนติเมตร
-มีด้ามจับมือหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทาด้วย
พลาสติกแข็ง
2.จัดซื้อเทปวัดระยะทาง(ตลับวงกลม) จานวน 2 อัน
เป็นเงิน จานวน 1,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ทาด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส
-เทปมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89

บาท

บาท
7,900 บาท
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 หมู่ที่ 10

รวม

7,608,000

บาท

รวม

7,608,000

บาท

รวม

7,608,000

บาท

จานวน

531,000

บาท

565,000

บาท

238,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3
หมู่ที่ 10 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเยื้อน
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม เลขที่ 4/2561
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 50
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจุไรรัตน์-หลังวัดดอน จานวน
ไพล หมู่ที่ 7
สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางจุไรรัตน์ - หลังวัดดอนไพล หมู่ที่ 7 โดยมีจุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านนางจุไรรัตน์ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
โค้งหลังวัดดอนไพล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,480 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม เลขที่ 1/2561
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 49
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเจี๊ยบ หมู่ที่ 8
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางเจี๊ยบ หมู่ที่ 8 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าบ้าน
นางเจี๊ยบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าบ้านนางแจ่ม
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม เลขที่ 2/2561
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 49
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จานวน

846,000

บาท

จานวน

2,174,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นบ้าน
นาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนน
คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางขึ้นบ้านนาตลิ่งชัน
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 5,650 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม เลขที่ 3/2561
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 51
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12

จานวน

1,449,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้น
บ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
สะพานหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานายยอด
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 755 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 3,775 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม เลขที่ 8/2561
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 53
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ หมู่ที่ 12

จานวน

474,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพกอโจด หมู่ที่ 11
สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ท1
ี่ 1 โดยมีจุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณร้านค้านางเล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 553 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 2,212 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม เลขที่ 5/2561
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 51
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10

สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายเกียบหมู่ที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้าน
นายเกียบ จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายอุ่น
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม เลขที่ 7/2561
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 53
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531,000

บาท

800,000

บาท

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

125,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

125,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

125,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายน้อย หมู่ที่ 12

จานวน

สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายน้อยหมู่ที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพาน
หมู่บ้าน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณรอยต่อถนนลาดยางเดิม
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูป และรายการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม เลขที่ 6/2561
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 53
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตาบล
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายในตาบลที่เกิดการชารุดเสียหาย
โดยการซ่อมเป็นจุดๆหรือเป็นบริเวณตามสภาพที่ชารุดเสียหายให้สามารถ
ใช้การได้ตามปกติ
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 42
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุการเกษตร
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบ เสียม
วัสดุเพาะชา ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุการเกษตร
(แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสานักงานเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสานักงานเทศบาลตาบลท่าเยี่ยม
(แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 64
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2561
(แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 64
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า ประจาปี 2561
(แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 64
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา
ร้อยละห้าของค่าจ้างพนักงานจ้าง
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 โดยจ่ายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
-ช่วงอายุ 60 - 69 ปี ในอัตราคนละ 600 บาท/เดือน
-ช่วงอายุ 70 - 79 ปี ในอัตราคนละ 700 บาท/เดือน
-ช่วงอายุ 80 - 89 ปี ในอัตราคนละ 800 บาท/เดือน
-ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป ในอัตราคนละ 1,000 บาท/เดือน
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 60
เบี้ยยังชีพคนพิการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในอัตรา
คนละ 800 บาท/เดือน
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 60
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
และทาการวินิจฉัยแล้ว ในอัตราคนละ 500 บาท/เดือน
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 60
สารองจ่าย
สาหรับจ่ายในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าหรือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รวม

18,091,600

บาท

รวม

18,091,600

บาท

รวม

18,091,600

บาท

จานวน

280,000

บาท

จานวน

12,417,600

บาท

จานวน

4,128,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

278,800

บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1)ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จานวน 49,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ประจาปี 2561 โดยคานวณจากรายรับจริง
ประจาปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณดังกล่าว
แต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
(2)เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือท้องที่ จานวน 250,000 บาท
สาหรับเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลท่าเยี่ยม
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
เงินช่วยพิเศษ
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า กรณีพนักงานจ้าง
เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
สาหรับจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ
ที่ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุน
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

จานวน

299,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

538,200

บาท

