
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลวังชัย
อําเภอ นําพอง   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 60,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,270,830 บาท
งบบุคลากร รวม 7,250,730 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,856,960 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

        แยกเป็น
        1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท 12เดือน เป็น
เงิน 345,600 บาท
        2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 15,840 บาท 12
 เดือน เป็นเงิน  380,160 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
         แยกเป็น
        1.เงินประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
        2.เงินประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 4,500
 บาท 12 เดือน  เป็นเงิน 108,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
        แยกเป็น
        1.ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000 บาท 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
        2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 4,500
 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 216,000 บาท

        แยกเป็น
        1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,800 บาท 12
 เดือน เป็นเงิน 129,600 บาท
        2.ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
        แยกเป็น 
        1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท 12
 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท
        2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท 12
 เดือน เป็นเงิน 155,520 บาท
        3.ค่าตอบแทนสามชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ๆ ละ 10,080
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,393,770 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,207,150 บาท

       แยกเป็นเงินเดือนสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ประเภทบริหารท้องถินระดับกลาง)
2.รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ประเภทบริหารท้องถินระดับ
ต้น)
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทัวไป ประเภทอํานวยการ
ท้องถิน ระดับต้น)
4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทัวไป ประเภทบริหารท้อง
ถิน ระดับต้น)
5.นักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ชํานาญการ
6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ
7.เจ้าพนักงานธุรการ ประเภททัวไปชํานาญงาน
8.นิติกร ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ
9.นักพัฒนาชุมชน ประเภทวิชาการปฏิบัติการ
(สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

      เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล (สํานักปลัด)
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

      แยกเป็นเงินสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.ปลัดเทศบาล
2.รองปลัดเทศบาล
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
(สํานักปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 469,800 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.พนักงานขับรถยนต์ 
2.ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 422,280 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ   2 ตําแหน่ง ดังนี
1.พนักงานขับรถยนต์
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
    พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งนักการ 1 ตําแหน่ง
(สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,540 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพรายเดือนของ
        1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 1
 ตําแหน่ง
        2.พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง นักการ 1 ตําแหน่ง
 (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  09:50:22 หน้า : 2/48



งบดําเนินงาน รวม 2,744,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 279,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

            1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
จํานวน  30,000 บาท
             จ่ายเป็นเงินรางวัลในการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าทีตํารวจทีมา
ปฏิบัติงาน หรือค่าตอบแทน เงินรางวัล อปพร. ทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติ
หน้าทีจากนายกเทศมนตรี  ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ รวมถึงค่าใช้จ่ายเป็นค่า
ตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการทีได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของเทศบาล หรือคณะกรรมการ  อนุกรรมการทีได้รับ
แต่งตังให้เป็นผู้ดําเนินการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ (สํานักปลัด)
            2.เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ   จํานวน 20,000 บาท
             จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (สํานักปลัด)

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
         จ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ทีสภามอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าทีในสมัยประชุมและนอกสมัยประชุม หรือในวันหยุด
ราชการ เบิกจ่ายวันละ 100 บาท ต่อกรรมการ 1 คน (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
       จ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ(สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
     จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ
(สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท
      จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิทีเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทาง
ราชการทีกําหนด  (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
    เป็นค่าใช่จ่ายสําหรับ ค่ารับวารสาร เช่นหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร คู่
มือปฏิบัติราชการ ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ นิตยสารท้องถิน เป็นต้น
    โฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณากิจการข่าวสารของ
เทศบาล ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ จัดทําป้ายประกาศ
ต่าง ๆ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
     ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกสมุดต่าง ๆ
 เช่น สมุดรายงานต่าง ๆ ของเทศบาล หรือเอกสารทางราชการอืน ๆ เป็น
ต้น
     ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ค่าธรรมเนียมอืน ๆ ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. เป็นต้น
     ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานให้บุคคลภายนอกทีทํา
งานอย่างใดอย่างหนึง เช่น ค่าแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่า
จ้างเหมาแรงงานทําของ ค่าปรับปรุงระบบงานทะเบียนภาษี ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯ
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
        1.ค่ารับรอง        จํานวน  50,000 บาท
         เป็นค่าเลียงรับรองของ อปท. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงานเยียมชมทัศนศึกษาดูงานหรือมา
ดําเนินกิจการอืนใด อันเป็นไปเพือประโยชน์ของเทศบาล เช่น ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง โดยให้ตังงบประมาณ
ได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้
อุทิศให้ตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 (31,854,825.74x1% =318,548.25)(สํานักปลัด)
        2.ค่าเลียงรับรอง        จํานวน  50,000 บาท
         เป็นค่าเลียงรับรองการประชุมสภาเทศบาล หรือกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการ
ต่าง ๆ ของทางราชการ หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท.  อปท.กับ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นต้น  เช่นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้
ในการรับรองและค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียง
รับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องตังจ่ายตามหนังสือ มท.0808.4/ว2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราช
อาณาจักร สําหรับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้ทีเกียวข้องซึงได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น (ตังได้ไม่เกิน 3%ของเงินรายได้ทุกประเภท ปีงบ
ประมาณทีผ่านมา ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3446 ลงว้ัน
ที 19 ตุลาคม 2548) (สป.)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้แก่ผู้
บริหาร สามาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง หรือผู้ทีเกียวข้องซึงได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น  (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะผู้บริหาร จํานวน 100,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ และการจัดการเลือกตังผู้บริหาร
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลซึงครบวาระ  ประกอบด้วย
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตังประจําเทศบาลตําบลวังชัย
2.ค่าตอบแทนนายอําเภอนําพอง 
3.ค่าตอบแทน ผอ.กปน. , ปธ.กปน. , กปน. , รปภ.
4.ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลือคะกรรมการการเลือกตังประจํา
เทศบาลตําบลวังชัย ทีเกียวกับงานทะเบียนฯ 
5.ค่าตอบแทนผู้ได้รับการแต่งตังให้เป็นคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือก
ตังนายกเทศบมนตรีตําบลวังชัย เพือให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการการ
เลือกตังประจําเทศบาลตําบลวังชัย และอืน ๆ ทีได้รับการแต่งตัง
6.ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมเกียวกับพระราชบัญญัติการเลือกตัง ฯ แก่
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง
7.ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตัง
และตรวจสอบบัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง
8.ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้และเกียวข้องในการเลือกตัง เช่น ค่าอุปกรณ์เครือง
เขียน หมึกพิมพ์ค่าป้ายชือผู้ฏิบัติหน้าทีเลือกตัง ค่าวัสดุอืน ๆ ทีเกียวกับ
การเลือกตัง
9.ค่าจัดส่งไปรษณีย์ หรือค่าตอบแทนผู้ทําหน้าทีจัดส่ง
10.ค่าตอบแทนในการพิมพ์รายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง
11.ค่าตอบแทน ค่าอาหารปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
12.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ค่าสปอร์ตประชาสัมพันธ์ เกียวกับการ
เลือกตัง
13.ค่าป้ายคะแนนการเลือกตัง ฯ 
14.จ่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และค่าใข้จ่ายอืน ๆ เช่น ค่าบัตรลงคะแนน ค่า
แบบพิมพ์อืน ๆ ทีจัดซือจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรุงเทพฯ
15.ค่าตอบแทน ค่าพาหนะขนส่งสิงของและอุปกรณ์การเลือกตัง
16.ค่าตอบแทนจ้างทําความสะอาดและดูแลทีเลือกตัง
17.ค่าอาหารว่างและเครืองดืมในการจัดการอบรมเจ้าหน้าทีประจําหน่วย
เลือกตัง และการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตังและการจัดสมานฉันท์
18.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยประจําศูนย์อํานวยการเลือก
ตังฯ
19.ค่านํามันเชือเพลิงในการเดินทางไปรับบัตรเลือกตังและวัสดุอุปกรณ์
เกียวกับการเลือกตัง
20.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการเดินทางไปรับบัตรเลือกตัง
และวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการเลือกตัง 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.2 หน้า 01-1 ข้อ 2 (สํานักปลัด)
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โครงการเกียวกับงานราชพิธี งานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ ดังนี
1.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2.โครงการวันจักรี
3.โครงการวันปิยะมหาราช
4.โครงการอืน ๆ ตามโยบายรัฐบาล
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-35 ข้อ 2  (สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ หรือตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริฯ หรือโครงการอันเนืองมาจากพระราชเสาวนีย์และงาน
ตามนโยบายรัฐบาล

จํานวน 70,000 บาท

      เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริ โครงการอันเนืองมาจากพระราชเสาวนีย์หรือกิจกรรม/โครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล สืบเนืองจากพระราชดําริหรือพระราช
เสาวนีย์ โดยให้เป็นไปตามทีกําหนดในพระราชดําริหรือพระราชเสาวนีย์
หรือนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร หรือเป็นไป
ตามพระราชดํารัส หรือพระราชเสาวนีย์ หรือเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-36 ข้อ 4 (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมร่วมกันของคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เนืองในวันเทศบาล วันที 24 เมษายน ของ
ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพือเป็นการระลึกถึงความสําคัญ ความเป็นมาของ
การก่อกําเนิดเทศบาล เพือให้พนักงานทุกส่วนได้ตระหนักเห็นความ
สําคัญของการปกครองท้องถิน และมองเห็นความสําคัญของการ
บริการ การอํานวยความสะดวก การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล รวมถึงประชาชนในพืนที ซึงก่อให้เกิดความ
สามัคคีนําไปสู่การปฏิบัติหน้าทีราชการให้มากขึน ปรากฎในแผนพัฒนา
เทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 หน้า 5-28 ข้อ 2  (สํานักปลัด)

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 10,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียนน นักศึกษาช่วยปฏิบัติ
งานราชการช่วงปิดภาคเรียน เพือแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน และ
ให้มีรายได้เพือช่วยเหลือผู้ปกครองลดภาระเศรษฐกิจทางครอบครัว เป็น
การเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและได้รับ
ประสบการณ์จากการทํางานเพือพัฒนาตนเองให้มีโอกาสทํางานสร้างราย
ได้ในช่วงปิดภาคเรียน เพือเป็นการเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัว  เยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบ่งเบาภาระของคราอบครัว และเป็นการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการเรียนรู้และการทํางานร่วมกัน โดยต้งไว้
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาในเขตพืนทีเทศบาลตําบลวัง
ชัย ทีมีอายุตังแต่ 15 ปีขึนไป โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ตํากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น (จบ มัธยมศึกษาปีที 3) โดยพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ทีคณะ
กรรมการดําเนินงานตามโครงการฯ กําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางท1ี.1 หน้า 5-28 ข้อ 1 (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธ
ศาตร์ 5 รัวป้องกัน  ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม ค่าทําป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ใช่จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ   
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.4 หน้า 5-78 ข้อ 1  (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และการฝึกจิต วิปัสสนา ทําสมาธิ จํานวน 30,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํากิจกรรม 
        1.การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือปลุกจิตสํานึกในการเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรม ในองค์กรร่วมกัน  ให้ผู้เข้าอบรมมีสัมพันธภาพที
ดีต่อกันปฏิบัติตนเป็นข้าราชการทีดี นําไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์กร 
        2.การฝึกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยเบืองต้นแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
        โดยตังเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดสถานที
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-35 ข้อ 3 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสุขภาพของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างโดยมีวัตถุประสงค์เพือคัดกรองสุขภาพผู้
รับบริการตรวจสุขภาพประจําปี 2562 ของพนักงาน  เป็นการเตรียม
ความพร้อมในการรักษาสุขภาพทังร่างกายและจิตใจ และเฝ้าระวังโรคภัย
ทีอาจจะเกิดผลกระทบต่อการทํางาน และเพือเป็นการตรวจสุขภาพ
ประจําปี ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
        โดยมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดสถานที
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-28 ข้อ 4 (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสือสาร จํานวน 5,000 บาท
      เพือเป็นค่าใช่จ่ายในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าบริการ และ
การบํารังรักษาเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และขยายระบบเครือ
ข่ายภายใน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0819.12/3361 ลงวงวันที 28 กรกฎาคม 2548 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-28 ข้อ 5  (สํานักปลัด)

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ และสารสนเทศ สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาลตําบลวังชัย

จํานวน 30,000 บาท

            เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง เพือสร้างองค์ความรู้ในเรืองภาษาต่างประเทศ และเตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยตังค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าจัดสถานทีโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม  
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2  หน้า 5-31 ข้ อ12  (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเพือเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

จํานวน 100,000 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพือส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลตําบลวังชัย ได้ศึกษาหาความรู้และ
ประสบการณ์จากสถานทีต่าง ๆ เพือนํามาพัฒนาองค์กรและชุมชน เพือ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลียนเรียนรู้ ระหว่างพนักงาน ผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพือนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
พัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยังยืน เพือจุดประกาย
ความคิด เปิดมุมมอง และโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในการทํากิจกรรมทีสร้างสรรค์
ร่วมกันโดยตังไว้เป็นค่าใข้จ่าย เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานทีโครงการ ค่าห้องประชุม สถานทีดูงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า5-28 ข้อ 3 (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท
    เพือเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี ตู้เก็บเอกสาร เครืองปรับ
อากาศ เครืองรับโทรทัศน์ เครืองดับเพลิงชนิดหาบหาม วิทยุสือสาร เครือง
ทํานําเย็น พัดลม เครืองขยายเสียง เครืองปรับระบบเสียงตามสาย และ
ทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

      เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์เอกสาร ดินสอ ยางลบ เครืองเขียนแบบพิมพ์
เกียวกับงานทะเบียนราษฎร์ ฯลฯ และวัสดุสํานักงานทีเป็นอืน ๆ (สํานัก
ปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
     เพือเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลักไฟ ถ่านวิทยุ
สือสาร และของใช้อืน ๆ ทีจําเป็น (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด กระดาษ
ชําระ ชุดกาแฟ แก้วนํา นํายาดับกลิน และอืน ๆ (สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ เช่น ตะปู ปูน กระเบีอง
 ค้อน คีม จอบ ทราย สังกะสี ไม้ เป็นต้น  (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
     เพือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี และวัสดุอืน ๆ
 ทีจําเป็นต้องใช้ (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
     เพือเป็นค่านํามันเชืัอเพลิง และหล่อลืน นํากลันสําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ของเทศบาล หรือทีจําเป็นต้องจ่าย (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
     เพือเป็นค่าจ้างพิมพ์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ใบ
ปลิว โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพยนต์ วีดีโอเทป ซีดี ม้วน
เทปเปล่า ถ่านแฟลซ ล้างอัดภาพ และขยายภาพ ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์อืน ๆ เป็นต้น(สํานักปลัด)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
     เพือเป็นค่าเครืองแต่งกายสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ทีปฏิบัติงาน
ในการให้ความช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงใน
ภารกิจหน้าทีอืนทีจําเป็น  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
     เพือเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์  หัวเข็มคอมพิวเตอร์ และ
วัสดุคอมพิวเตอร์อืน ๆ ทีจําเป็น (สํานักปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
     เพือเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถตังจ่ายได้ เช่น ผ้าใบ ผ้า
พลาสติก มิเตอร์นํา - ไฟ ซองใส่บัตรประจําตัวพนักงานและลูกจ้าง เป็น
ต้น (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 485,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

   เพือเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสํานักงานเทศบาล  อาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และบริเวณอืน ๆ ทีต้องชําระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (สํานักปลัด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
     เพือเป็นค่านําประปาอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และบริเวณอืน ๆ ทีต้องชําระค่านําประปา ให้การ
ประปาส่วนภูมิภาค (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท
     เพือเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ ท.ศ.ท. และค่าบริการโทรศัพท์เคลือน
ที รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้โทรศัพท์ (สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณียบัตร หนังสือ
ราชการ ธนาณัติ และจัดซือดวงตราไปรษณีย์ เป็นต้น (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 76,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,100 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 42,000 บาท
เพือใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย   
         1)เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
        2)ใช้  LCD  Panel  หรือระบบ  DLP
        3)ระดับ  SVGA  
            -  ขนาด  3,000  ANSI  Lumens
        4)ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561-2564
หน้า08-7 ข้อ 14  (สํานักปลัด)

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทแยงมุม  120  นิว จํานวน 13,100 บาท
เพือใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย
         ขนาด  120  นิว  หรือ  72 x 96  นิว  หรือ  84 x 84  นิว    หรือ  
89 x 92  นิว  หรือ  6 x 8  ฟุต  หรือ  7 x 7  ฟุต
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี เพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ.2561-2564
 หน้า 08-7 ข้อ16  (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับประมวลผล  ใช้ในงาน
สํานักปลัด
คุณลักษณะพืนฐาน
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก  (2 core) จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
        1) ในกรณีมีหน่วยความจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า  2  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.0  GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics  Processing  Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน  หรือ
        2) ในกรณีหน่วยคาวมจํา  แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.5  GHz
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามาตรใน
การประมวลผลสูง
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  ขนาดไม่
น้อยกว่า  8  GB  
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive)  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย 
        - มีจอภาพทีรองรับความระเอียดไม่น้อย
กว่า  1,366 x 768 Pixel  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดภายใน  (Internal)  หรือภาย
นอก  (External)  จํานวน  1  หน่วย 
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base  -T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
        - มีช่องเซือมต่อ (Interface) แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง
        - มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า  1
  ช่อง
        - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-
Fi (IEEE  802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี เพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561-2564
หน้า 08-2  ข้อ 3  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานพิธี รัฐพิธี และการจัดงานในวันสําคัญ อําเภอนําพอง จํานวน 30,000 บาท
            อุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอ เพือดําเนิน
งานตามโครงการ เป็นไปตามหนังสือ อําเภอนําพอง ที ขก 0418/2334
 ลงวันที 16 กรกฏาคม 2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 เงินอุดหนุน ข้อ 2 (สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2562 ของศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  ตามหนังสือ ศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  ที ขก 0017.2 (ศอ.ปส
.จ.ขก.)/ว 12324 ลงวันที 7 พฤษภาคม 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 
แนวทางที  2.1 เงินอุดหนุน ข้อ 2 (สํานักปลัด)

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอนําพอง จํานวน 70,000 บาท
            เพืออุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอนํา
พอง เพือดําเนินงานตามโครงการ ตามหนังสือ ที ขก 0418/2334 ลงวัน
ที 16 กรกฎาคม 2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.1 เงินอุดหนุน ข้อ1  (สํานักปลัด)

อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพการขับเคลือนงานศูนย์ดํารงธรรม อ.นํา
พอง

จํานวน 20,000 บาท

            เพืออุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอนํา
พอง เพือดําเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที ขก
 0418/2335 ลงวันที 16 กรกฎาคม  2561  ปรากฎในแผนพัฒนา
เทศบาลสีปี  พ.ศ.  2561-2564   ยุทธศาสตร์ที  1   แนวทาง
ที 1.2       (สํานักปลัด)

อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 50,000 บาท
            เพืออุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น เพือดําเนินภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด  ตามหนังสือที  ลช
.ขก.ว/68/2561  ลงวันนที 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฎในแผนพัฒนา
เทศบาลสีปี  พ.ศ.2561
- 2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.2  เงินอุดหนุน ข้อ 3       (สํานัก
ปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,082,820 บาท
งบบุคลากร รวม 2,411,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,411,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,037,600 บาท

   แยกเป็นเงินเดือนสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ประเภทอํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น)
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ประเภทอํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น)
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ประเภททัวไป /ชํานาญงาน)
4.เจ้าพนักงานพัสดุ (ประเภททัวไป/ ชํานาญงาน)
5.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ประเภทอํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น)
6.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ประเภททัวไป ชํานาญงาน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
      เป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองคลัง 
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 259,680 บาท
     จ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  1 ตําแหน่ง
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,540 บาท
       จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดัง
นี
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตําแหน่ง 

งบดําเนินงาน รวม 671,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานของ อปท. ตามหนังสือที มท
 0808.3/42321 ลงวันที 9 ธันวาคม 2546  หรือค่าตอบแทนคณะ
อนุกรรมการต่างๆ ทีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  (กอง
คลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 35,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบ(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง
ประจํา ตามสิทธิทีเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นการบริการต่างๆ ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ราย
วัน วารสาร คู่มือปฏิบัติราชการ ราชกิจจานุเบิกษา ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ  นิตยสารท้องถิน เป็นต้น
         ค่าโฆษณาข่าวสารของเทศบาล  ทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
        จัดทําป้ายประกาศต่างๆ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ เพือเผยแพร่
        ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ
        ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์
        ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์
        ค่าธรรมเนียมอืนๆ ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. เป็นต้น
        ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  และค่าจ้างเหมาบริการปรับ
ปรุงข้อมุูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ค่าจ้างเหมาแรงงานให้บุคคล
ภายนอกทีทํางาน เช่น
        ค่าแบกหามสัมภาระ ค่าบริการจํากัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทํา
ของ 
        ค่าปรับปรุงระบบงานทะเบียนภาษี ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินฯ
        ค่าติดตังไฟฟ้า ปักเสาพาดสายนอกสถานทีราชการ เพือใช้ให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าเพิมเติม การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า   และอุปกรณ์
        ค่าติดตังประปา  ภายนอกอาคารสถานทีราชการ  เพือให้ อปท ใช้
ได้บริการ  รวมถึงการติดตังมาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็น
กรรมสิทธิของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์
ประปาเพิมเติมหรือซ่อมบํารุงรักษาระบบประปาและอุปกรณ์
        ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตัง ค่าเช่า
รายเดือนและ  รายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
        ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ เกียวกับการดําเนินคดีความของ
เทศบาลทีต้องชําระตามกฎหมาย
        ค่าธรรมเนียมในการระวังชีแนวเขตทีดิน กรมทีดิน และรายจ่าย
อืนๆ ทีเข้าลักษณะนี    (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
      เพือใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับ
พนักงานเทศบาล
  และลูกจ้างทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่ายานพาหนะ
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (กองคลัง)

โครงการจ้างเหมาบริการให้ชุมชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการให้ชุมชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
มูลฝอย
  ในเขตเทศบาลทัง  14  ชุมชน  (กองคลัง)แผนพัฒนาเทศบาล 4
 ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.5 หน้า 5-90 ลําดับที  1
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โครงการพัฒนาระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนทีภาษีและทะเบียนภาษี
ทรัพย์สิน เพือให้
  ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (กองคลัง)แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (2561-2564
)ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 13 หน้า 5-39 ลําดับที  4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
          เพือใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ห้องปฏิบัติ
การคลัง ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย   เช่น เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี เครือง
ปรับอากาศ ตู้เก็บเอกสาร เครืองรับโทรศัพท์    เครือง
คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอืน ที
ชํารุด (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 266,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

           เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์   เอกสาร ดินสอ ยางลบ เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ต่างๆ  ใบเสร็จรับเงินทีสังซือจากโรงพิมพ์ฯลฯ  และวัสดุสํานักงาน
อืนๆทีจําเป็น (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
       จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลักไฟ ถ่าย
วิทยุสือสารและ
  ของใช้อืนๆ ทีจําเป็น (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
          จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด กระดาษ
ชําระ ชุดกาแฟ แก้วนํา
  นํายาดับกลินและอืนๆ (กองคลัง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
           จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างชนิด
ต่างๆ เช่น ตะปู ปูน กระเบือง ค้อน คีม จอบ ทราย
  สังกะสี ไม้ และอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
           เพือจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี
และวัสดุอินๆ (กองคลัง)
  หรือทีจําเป็น (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
            เพือจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน นํากลัน รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ฯ (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
           จ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ใบ
ปลิว โปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง   หรือ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป ซี
ดี) ม้วนเทปเปล่า  ถ่าน  ล้างอัดภาพ และขยายภาพ (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
           จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ หัวเข็ม
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอืนๆ
  ทีจําเป็น (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดส่งไปรษณีย์ หนังสือราชการ ธนาณัติ และจัดซือ
ดวงตราไปรษณีย์ เป็นต้น
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,423,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,793,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,793,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,120,560 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประเภทอํานวยการท้องถินระดับต้น
2.เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
3.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชํานาญงาน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

      เงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 813,600 บาท

      แยกเป็นเงินเดือนสําหรับตําแหน่งพนักงานดับ
เพลิง จํานวน 3 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 781,200 บาท
   แยกเป็นเงินเงินเดือน สําหรับ
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ        จํานวน 457,200บ.
      1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ตําแหน่ง
      1.2 พนักงานดับเพลิง  2 ตําแหน่ง
2.พนักงานจ้างทัวไป          จํานวน 324,000 บ.
      2.1พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 ตําแหน่ง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
          เป็นค่าครองชีพรายเดือนของ
        พนักงานจัางภารกิจ ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหน่ง
        พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง จํานวน 3 ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 547,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

      จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลทีมิสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
       จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ตามสิทธิทีเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการทีกําหนด 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 289,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยท้องถิน จํานวน 109,800 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าทีเฝ้าระวัง
เหตุบริเวณรอบตลาดสดเทศบาล  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ
.  2561-2564ยุทธศาสตร์ที  2  แนวทาง
ที  2.3  หน้าที 5-77 ข้อ 3 (ป้องกัน สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าทีประจําจุดตรวจ จุด
บริการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ทธศาสตร์ที 2  แนว
ทางที 2.3 หน้าที  5-77 ข้อ 2 (ป้องกัน  สํานักปลัด.)  

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท
            เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพือให้มีความ
พร้อมสําหรับการปฏิบัติหน้าทีในภารกิจ อปพร.  โดยมีค่าตอบแทน
วิทยากร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานทีในการฝึกอบรม ค่าพิมพ์ใบประกาศ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.2 ข้อ 3 หน้า 5-74  (ป้องกัน สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
พนักงาน ลูกจ้างสถานศึกษา และสถานประกอบการในเขต

จํานวน 10,000 บาท

        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสําหรับสถานประกอบการและ
สถานศึกษา  ในเขตพืนทีเทศบาล  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ. 2561-2564ทธศาสตร์ที  2  แนว
ทางที 2.3  หน้าที 5-77 ข้อ 1  (ป้องกัน  สป.)

โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที และ
ส่วนราชการในเขตพืนทีเทศบาล   
 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยทธศาสตร์ที  2
  แนวทางที 2.2 หน้าที  5-74 ข้อ 2 (ป้องกัน  สํานักปลัด.)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

        เพือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี และวัสดุ
อืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
         เพือเป็นค่านํามันเชืัอเพลิง และหล่อลืน นํากลันสําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ของเทศบาล หรือทีจําเป็นต้องจ่าย (สํานักปลัด)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สาย / หัวฉีดดับเพลิง นํายา
เคมี โฟมสําหรับดับเพลิง และอืน ๆ ทีเกียวข้อง และจําเป็น (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 82,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,200 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ จํานวน 50,500 บาท
        รถจักรยานยนต์  จํานวน  1  คัน  ขนาดเครืองยนต์ไม่ตํากว่า  120
 ซีซี  ระบบเกียร์ออโตเมติก  แบบ  4  จังหวะ 
        ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ขันตํา
(1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซีทีกําหนดไว้ 
(2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
(3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลติ
ภัณฑ์ อุตสาหกรรม
        รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า  1  ปี  เป็นไปตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
พ.ศ.2561    
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมฉบับที 1 
หน้า 08-2 ข้อ 5  (ป้องกัน สํานักปลัด)

                                   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อ จํานวน 15,000 บาท
        เครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อประปา  ขนาด  2  ก๊อก  และ  ก๊อก
        1.ตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
        2.ถังบรรจุนําภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
        3.มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด
        4.มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
        5.ใช้ไฟฟ้า  AC  220  โวลต์  50  เฮรตช์
        6.ราคาไม่รวมค่าติดตัง  อุปกรณ์การติดตัง  เช่น  เบรคเกอร์กันดูด
และไม่รวมเครืองกรองนํา  
เป็นไปตามมาตราฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2561   
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 08-4 ข้อ 8  (ป้องกัน  สํานักปลัด)
                      

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเชือมโลหะ จํานวน 9,000 บาท
         เครืองเชือมโลหะ   จํานวน  1  เครือง  
        แบบยกหิว 
- ตู้เชือมระบบอินเวอร์เตอร์  IGBT  กระแสไฟ  400 แอมป์
- ขนาดกะทัดรัด  นําหนักเบา  พกพาสะดวก
- พร้อม  สายเชือม  สายดิน  หน้ากาก  และแปรง
- มีพัดลมระบายอากาศ  เหมาะสมทุกไซท์
- ขนาด  35x16x25  ซม.
        เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ.2561
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ.  2561-2564  เพิมเติมฉบับที 1
    หน้า  08-5  ข้อ  11(ป้องกัน  สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสารสี จํานวน 7,700 บาท
            สามารถพิมพ์และถ่ายเอกสารได้ทังขาวดํา และเอกสารสี มีระบบ
ฟิลแท็งรองรับการพิมพ์ได้มากกว่า  6,000  หน้า  ผู้ใช้สามารถเติมหมึก
เองได้  เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (
ข้อ47) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมฉบับที  1 หน้า  08
-1 ข้อ  2   (ป้องกัน สป.) 

                      
                 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,883,950 บาท
งบบุคลากร รวม 1,129,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,129,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,069,950 บาท

      จ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ประเภทอํานวยการ
ท้องถิน ระดับต้น
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ประเภทอํานวยการ
ท้องถิน ระดับต้น 
3.เจ้าพนักงานธุรการ ประเภททัวไป ปฏิบัติงาน /ชํานาญงาน
4.นักวิชาการศึกษา ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
    เป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 754,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจทีมา
ปฏิบัติงาน หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที
ได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับเทศบาล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
           เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการต่าง ๆ ดังนี
          ค่ารับวารสาร เช่น  หนังสือพิมพ์รายวัน  วารสาร  คู่มือปฏิบัติ
ราชการ  ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  นิตยสาร
ท้องถิน  เป็นต้น
        โฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณากิจการข่าวสารของ
เทศบาล  ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ จัดทําป้ายประกาศ
ต่าง ๆ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
         ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกสมุดต่าง ๆ
 เช่น สมุดรายงานต่าง ๆ ของเทศบาล  หรือเอกสารทางราชการอืน ๆ เป็น
ต้น
          ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมรถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์   ค่าธรรมเนียมอืน ๆ ค่าลงทะเบียน  ส.ท.ท. เป็น
ต้น 
           ค่าจ้างเหมาบริการ    ค่าจ้างเหมาแรงงานให้บุคคลภายนอกทีทํา
งานอย่างใดอย่างหนึง  เช่น ค่าแบกหามสัมภาระ  ค่าบริการกําจัด
ปลวก   ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ   ค่าปรับปรุงระบบงานทะเบียนภาษี  
         ค่าติดตังไฟฟ้า   ค่าปักเสาพาดสายนอกสถานทีราชการ   เพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า  เครือง
วัด  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม
เติม  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
          ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตัง  ค่า
เช่ารายเดือนและรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง      
         ค่าธรรมเนียม  ค่าทนายความ  เกียวกับการดําเนินคดีความของ
เทศบาลทีจะต้องชําระตามกฎหมาย
          ค่าธรรมเนียมในการระวังชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน  และรายจ่าย
อืนๆ ทีเข้าลักษณะนี
(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ  ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
  ทีจําเป็น  (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ห้อง
ปฏิบัติการ  ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  เช่น เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี เครือง
ปรับอากาศ ตู้เก็บเอกสาร เครืองรับโทรศัพท์ เครืองคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอืน ๆ ทีชํารุด  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทปใส เทปหนังไก่  กระดาษกาว กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จาการซือหรือจาการจ้างพิมพ์   ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อผ้า  หมึกเครืองพิมพ์ดีด เทปลบคําผิด ค่าถ่ายเอกสาร พระบรมฉายา
ลักษณ์    ตะแกรงวางเอกสาร   และอืน ๆ ทีจําเป็น
(กองการศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลัก
ไฟ ถ่านวิทยุสือสารและของใช้อืน ๆ ทีจําเป็น   (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
        เพือเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ทีนอนสําหรับเด็กเล็ก ไม้
กวาด ถังนํา แปรง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อมส้อม  กระจกเงา นํายาล้าง
จาน ก้อนดับกลิน นํายาถูพืน ปุ้งเต้า สเปรย์ปรับอากาศ นํายาเช็ด
กระจก กระดาษชําระ  นําร้อน กระติกนําแข็ง กะละมัง  แก้วนํา จานรอง
แก้ว และอืน ๆ (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างชนิด
ต่างๆ เช่น  ตะปู ปูน กระเบือง ค้อน คีม จอบ  ทราย  สังกะสี  ไม้   เป็น
ต้น  (กองการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี และ
วัสดุอืน ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้  (กองการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน นํากลัน ของรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ของเทศบาล  หรือ ทีจําเป็นต้องจ่าย (กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือต้นไม้ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ วัสดุ
เพาะชํา สารเคมีป้องกันและกําจัด  ศัตรูพืช และอืน ๆ เป็นต้น (กองการ
ศึกษา) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมีก  สําหรับเครืองพิมพ์และเลเซอร์ แผงป้อน
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  (กองการศึกษา) 

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์การเรียน ต่าง ๆ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,341,784 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,261,384 บาท
ค่าใช้สอย รวม 652,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดาวแห่งความดี จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่นอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารเสริมฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-33 ข้อ 25 (กองการศึกษา)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างเครือง
ดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น  (กอง
การศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  09:50:22 หน้า : 20/48



โครงการนิทรรศการการเรียนรู้นําสู้โลกกว้าง จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม นําแข็ง ค่าของรางวัล   ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าตกแต่งสถานที ค่าตอบ
แทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564ยุทธศาสตร์ที1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-31 ข้อ 13 (กองการศึกษา)

โครงการประกันคุณภาพภายในการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าทีพัก ค่าพาหนะ   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-34 ข้อ 26 (กองการศึกษา)

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม นําแข็ง ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครืองเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-32 ข้อ 18(กองการศึกษา)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้ในการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่น นํายาดับเพลิง ค่าอาหาร
ว่าง เครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น (กองการศึกษา)

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าทีพัก ค่าพาหนะ   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น(กองการศึกษา)

โครงการเยียมบ้าน สานสัมพันธ์ สายใยรัก จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการส่งเสริมกิจกรรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  (กองการศึกษา)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม นําแข็ง ค่าของรางวัล   ค่าเช่าเครืองเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท1ี แนว
ทางที 1.1 หน้า 56-32 ข้อ 17(กองการศึกษา) 

โครงการวิจัยในชันเรียน จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่นอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารเสริมฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น(กองการศึกษา)

โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม นําแข็ง ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครืองเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท1ี แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-31 ข้อ 15 (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 462,000 บาท
        แยกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
      1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังชัย
เป็นเงิน     343,000.-  บาท 
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลาง
วัน/จัดจ้างทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล รวมจํานวนประมาณ 70 คน( 70  คน x245 วัน x 20
 บาท = 343,000)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0809.4
/ ว1874ลงวันที 21 มิถุนายน 2561(กองการศึกษา)

      2) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวัง
ชัย (รายหัว) เป็นเงิน     119,000.-  บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล รวมจํานวนประมาณ 70 คนๆละ  1,700.-   บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0809.4
/ ว1874ลงวันที 21 มิถุนายน 2561(กองการศึกษา)

        3)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
เป็นเงิน   79,100 บาท  
 แยกเป็นรายการได้ดังนี
            3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ ปี  เป็นเงิน 14,000
บาท
            3.2ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี เป็น
เงิน 14,000บาท
            3.3ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปี เป็น
เงิน 21,000 บาท 
            3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 21,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0809.4
/ ว1874ลงวันที 21 มิถุนายน 2561(กองการศึกษา)
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-31 ข้อ 14

ค่าวัสดุ รวม 2,529,384 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,529,384 บาท

        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลประกอบด้วย โรงเรียนนํา
พอง  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา จํานวนประมาณ 1,320
 คน    (1,320 x7.37 บาท x260 วัน เป็นเงินประมาณ 2,529,384
.-  บาท)
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวนประมาณ 70 คน (70x7.37
บาท x260วัน) เป็นเงินประมาณ134,200 บาท
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  (กองการศึกษา)
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  (กองการศึกษา)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)
งบลงทุน รวม 80,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน จํานวน 80,400 บาท
            เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน   จํานวน  2  เครือง  ราคา
เครืองละ  40,200.-  บาท    มีคุณลักษณะ ดังนี
        1.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  30,000  บีทียู
        2.ราคาทีกําหนดเป็นราคารวมค่าติดตัง
        3.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหก
รรม  และฉลากประหยัดไฟเบอร์  5  
        4.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        5.เครืองปรับอากาศชนิดติดผนังทีมีระบบฟอกอากาศ  เช่น  แผ่น
ฟอกอากาศ  ตะแกรงไฟฟ้า  (Electric  grids)  หรือเครืองผลิตประจุ
ไฟฟ้า  (Ionizer)  เป็นต้น  สามารถดักจับอนุภาค  ฝุ่นละออง  และอุปกณ์
สามารถทําความสะอาดได้
        6.มีความหน่วยเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
        7.การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน  ๆ  (นอกจากข้อ  3)  ให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครังที  3/2539
  (ครังที  57)  เมือวันที  14  มิถุนายน  2539  เกียวกับการประหยัด
พลังงานโดยให้พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพ
สูง  (EER)   นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา   โดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ   คือ
-  ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน   ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
-  ถ้าจํานวนบีทียูไม่เทากันให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์  (บีทียู
ต่อวัตต์)  ผลทีได้คือค่า  EER  ถ้าค่าของ  EER  สูง  ถือว่าเครืองปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
        8.การติดตังเครืองปรับอากาศ
            1)  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี  สวิตช์   1
   ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15
  เมตร
        คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  มกราคม  2561 
        ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติมฉบับ
ที 1  หน้า 08-1  ข้อ 1 (กองศึกษา) 
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 5,280,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 5,280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,280,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาล

จํานวน 5,280,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนเขต
เทศบาล ประกอบด้วย  โรงเรียนนําพอง  โรงเรียนชุมชนหนองกุ
งวิทยา  จํานวนประมาณ 1,320  คนๆ  ละ 20 บาท   จํานวน  200  วัน
ทําการ  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การ ปกครองท้องถิน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน    
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี ปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที   1 
แนวทางที 1.1 ข้อ 1(เงินอุดหนุน)  (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 6,509,790 บาท
งบบุคลากร รวม 1,832,790 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,832,790 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,712,790 บาท

      แยกเป็นเงินเดือนสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.ผู้อํานายการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณ
สุข ประเภทอํานวยการท้องถินระดับต้น)
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุุข ประเภท
อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)
3.นักวิชาการสุขาภิบาล (ประเภทวิชาการ ชํานาญการ)
4.เจ้าพนักงานธุรการ ประเภททัวไป ปฏิบัติงาน
5.สัตวแพทย์ ประเภททัวไป ปฏิบัติงาน / ชํานาญงาน
6.พยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ชํานาญการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

    เงินเพิมอืน ๆ สําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 102,000 บาท

       แยกเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
3.พยาบาลวิชาชีพ

งบดําเนินงาน รวม 4,157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 208,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุข)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ(กองสาธารณสุข)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนด  (สาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 3,002,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,882,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายซึงมีรายละเอียดดังนี
         ค่ารับวารสาร เช่น  หนังสือพิมพ์รายวัน  วารสาร  คู่มือปฏิบัติ
ราชการ  ราชกิจจานุเบกษาระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  นิตยสาร
ท้องถิน  เป็นต้น
        โฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณากิจการข่าวสารของ
เทศบาล  ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ จัดทําป้ายประกาศ
ต่าง ๆ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
          ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกสมุดต่าง ๆ
เช่น สมุดรายงานต่าง ๆ ของเทศบาล  หรือเอกสารทางราชการอืน ๆ เป็น
ต้น
          ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมรถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  ค่าธรรมเนียมอืน ๆ ค่าลงทะเบียน  ส.ท.ท. เป็นต้น
          ค่าจ้างเหมาบริการ    ค่าจ้างเหมาแรงงานให้บุคคลภายนอกทีทํา
งานอย่างใดอย่างหนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยประจํารถ
ขยะ   ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ   ค่าปรับปรุงระบบงานทะเบียนภาษี  ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินฯ   ค่าจ้างเหมาบริการผู้นําออกกําลังกายในชุมชน ค่า
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เป็นต้น
         ค่าติดตังไฟฟ้า   ค่าปักเสาพาดสายนอกสถานทีราชการ   เพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า  เครือง
วัด  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม
การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
        ค่าติดตังประปา  ภายนอกอาคารสถานทีราชการ  เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้ บริการนําประปา   รวมถึงการติดตังมาตรวัด
นําและอุปกรณ์ประปา  ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา  ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปา  และติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมหรือซ่อมบํารุงรักษาระบบ
ประปาและอุปกรณ์
        ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตัง  ค่าเช่า
รายเดือนและรายจ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
        ค่าธรรมเนียม  ค่าทนายความ  เกียวกับการดําเนินคดีความของ
เทศบาลทีจะต้องชําระตามกฎหมาย
        ค่าจ้างเหมาผู้นําออกกําลังกายเพือสุขภาพในชุมชน  และรายจ่าย
อืนๆ ทีเข้าลักษณะนีตังจ่ายจากเงินรายได้ (สาธารณสุข)

        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น (สาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงค์วันสิงแวดล้อมโลก จํานวน 10,000 บาท
            เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิงแวด
ล้อม และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน  เป็นค่าอาหาร นําดืม ค่า
พาหนะค่าวัสดุ  ค่าจัดทําสถานที ในการจัดกิจกรรม และอืน ๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท4ี แนว
ทางท4ี.1 หน้าที 5-84  ข้อ 3 (กองสาธารณสุข)

โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยพร้อมอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
            เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์อาหารสะอาด รสชาด
อร่อย การประชุมชีแจงผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุตรวจภาชนะ ค่าวัสดุจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้ายรับรองร้านอาหารสะอาด รสชาดอร่อย และอืน ๆ  
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท1ี  แนว
ทางที 1.3  หน้าที 5-44 ข้อ  19   (กองสาธารณสุข)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิงแวดล้อมและพัฒนารายได้
ให้แก่ชุมชน

จํานวน 900,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประชาชนในชุมชนในการรักษา
ความสะอาดถนน เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิงแวดล้อมใน
ชุมชนตามความยาวถนน โดยจ้างเหมาในอัตรา 3 บาท/เมตร จํานวน 90
 สาย ความยาวรวม 24,462 เมตร  
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท4ี   แนว
ทางที  4.1  หน้าที 5-84  ข้อ 1 (กองสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
        เพือเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
คอมพิวเตอร์   รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร  เครือง
ปรับอากาศ  เครืองรับโทรทัศน์  เครืองดับเพลิงชนิดหาบหาม  เครืองทํา
นําเย็น พัดลม  เครืองขยายเสียง  เครืองปรับระบบเสียงตามสาย  ค่าบํารุง
รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆทีชํารุด   (สาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

        เพือจ่ายเป็น  ค่ากระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก เข็มหมุด  เทปใส  เทปหนังไก่ กระดาษ
กาว  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไขคอมพิวเตอร์  ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์  ตรา
ยาง  ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จาการซือหรือจากการพิมพ์  ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ  นําดืม  ผ้าหมึกเครืองพิมพ์ดีด  นํายาลบคําผิด  ค่าถ่าย
เอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  ตะแกรงวางเอกสาร และอืน ๆ ทีจํา
เป็น  (สาธาณณสุขฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟ สายไฟ เทปพันสาย ปลักไฟ  หม้อแปลง เครืองตัดกระแสไฟ และ
อืน ๆ ทีจําเป็น(กองสาธารณสุข) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
        เพือเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ถังขยะ ไม้กวาด ถัง
นํา แปรง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อมส้อม แก้วนํา จานรองแก้วกระจก
เงา นํายาล้างจาน ก้อนดับกลิน นํายาถูพืน ปุ้งเต้า สเปรย์ปรับอากาศ นํายา
เช็ดกระจก กระดาษชําระ กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง กะละมัง และ
อืน ๆ(กองสาธารณสุข) 

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  09:50:22 หน้า : 26/48



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  เช่น  ปูนซีเมนต์  ทราย  หิน  อิฐ  หรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง  ตะปู  ค้อน  คีม จอบ  นํามันทาไม้  อ่างล้างมือ  ท่อ
นํา  ท่อนําและอุปกรณ์  โถส้วม  และอืนๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็น (กอง
สาธารณสุข)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน น๊อต สกรู และ
อืน ๆ เป็นต้น (กองสาธารณสุข)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามัน
เตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามันอัดจาระบี  นํากลัน  นํามันเครือง  ไส้กรอง
และอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  (กองสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น นํายาฆ่าเชือ
โรค สารเคมีพ่นยุงและแมลงนําโรค จุลินทรีย์ อีเอ็มทรายอะเบท ยาเบือหนู
หรือแลงสาบ  ยาฆ่าแมลงวัน  วัคซีนและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ทีจําเป็น
สําหรับใช้ในกิจการด้านสาธารณสุข  ยาและเวชภัณฑ์อืนๆ  ทีเกียวข้อง
และจําเป็นกับการรักษาพยาบาล  (กองสาธารณสุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์แผนป้ายประชาสัมพันธ์ ใบ
ปลิว โปสเตอร์ ฟิลม์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป, ซี
ดี)  ม้วนเทปเปล่า ถ่านแฟลซ ล้างอัดภาภพ และขยายภาพ ถ่านใส่กล้อง
ถ่ายรูป และอืนๆทีจําเป็น
(กองสาธารณสุข)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับลูกจ้างทีปฏิบัติหน้าทีใน
งานรักษาความสะอาด เช่น เสือ กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ และอืน ๆ ที
จําเป็นและเกียวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  สําหรับเครืองพิมพ์และเลเซอร์  แผง
ป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์  เครืองอ่อนและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และ
วัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์   (สาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 222,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสด (กองสาธารณสุข)
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประปาตลาดสด (กองสาธารณสุข)
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
 (กองสาธารณสุข)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที2 
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 30,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบท2ี จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
        1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า4แกน
หลัก (4core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณราฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz 
        2.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
            2.1 เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
            2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถ
ใช้  หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
            2.3 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
        3.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
        4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240GB จํานวน 1 หน่วย
        5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        6.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        7.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
        8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        9.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 08-2 ข้อ 4  (กองสาธารณสุข)
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งบเงินอุดหนุน รวม 490,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 490,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

        เพืออุดหนุนให้แก่ชุมชนเพือใช้ในการดําเนินงานตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพืนที โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที 0810.5/ว 2072  ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
           ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 1.3 หน้าที 01-3  ข้อ 3 (กองสาธารณ
สุข) 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 210,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถินโดยจัดสรรเป็นการดําเนินงานของ อ
สม. เพือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี เช่น การพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่าง ๆ การจัดบริการ
สุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หรือเกียวข้องกับภาพกิจ
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.3 เงินอุดหนุน ข้อ 2 (กองสาธารณสุข)

งานโรงพยาบาล รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและบริหารจัดการเอดส์ในหน่วยงาน จํานวน 5,000 บาท
        เพือให้บุคลากรในเทศบาลมีความรู้ในเรืองการดูแลสุขภาพและมี
ทัศนคติเชิงบวกกับผู้ติดเชือH.I.V เป้าหมายจํานวนบุคลากร60 คน โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและนําดืมในการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าเอกสารความรู้และเอกสารเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ และอืน ๆ
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท1ี แนว
ทางที 1.3  หน้าที 5-42 ข้อ 13 (กองสาธาณสุข)

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติการณ์ใหม่ จํานวน 10,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร แกนนําชุมชน และ
การเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติการณ์ใหม่ในชุมชน เป็นค่าอาหาร  นํา
ดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุและวัสดุควบคุมโรค และอืนๆ
 ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท1ี แนว
ทางที 1.3  หน้าที 5-40  ข้อ 5 (กองสาธารสุข)

โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 200,000 บาท
        เพือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าทีในการปฏิบัติงาน ณ จุด
เกิดเหตุและค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการดําเนินกิจการของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลตําบลวังชัย  
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท1ี แนว
ทางที 1.3   หน้าที 5-44  ข้อ 17 (กองสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 43,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 43,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์แพทย์แผนไทย จํานวน 10,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การแพทย์แผนไทยจํานวน 1
 แห่ง  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการนวดไทยค่าวัสดุอุปกรณ์การแปรรูป
สมุนไพร วัสดุสํานักงาน และอืนๆ    
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท1ี แนว
ทางที 1.4 หน้าที 5-45  ข้อ 1 (กองสาธารณสุข)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัดรราชกุมารี

จํานวน 33,000 บาท

        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น การจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การจัดซือวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด
เพือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า    
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที1
 ยุทธศาสตร์ท1ี แนวทางที 1.3 หน้า 01-2 ข้อ 1 (กองสาธารณสุข)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนางานบริการสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
        เพือใช้เป็นค่าตอบแทนแพทย์  พยาบาล  เภสัชกร เจ้าหน้าทีสาธารณ
สุขและเจ้าหน้าทีอืน ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
เวชภัณฑ์-ยา ค่าวัสดุการแพทย์ต่างๆ ทีจําเป็นในการจัดบริการรักษา
พยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข  
 ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท1ี แนว
ทางที 1.3  หน้าที 5-43  ข้อ 16  (กองสาธารณสุข)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเครืองนุ่งห่มกันหนาว จํานวน 100,000 บาท
      เพือจัดซือเครืองนุ่งห่มกันหนาว สําหรับผู้ด้อยโอกาส หรือมีฐานะยาก
จนทีขาดแคลน หรือประสบภัยหนาวในเขตเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.2 หน้า 5-75 ข้อ 5 (พัฒนาชุมชน สป.)

โครงการเครืองอุปโภคบริโภคเพือผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท
       เพือเป็นค่าจัดซือเครืองอุปโภคบริโภค สําหรับประชาชนผู้ด้อย
โอกาส หรือมีฐานะยากจน หรือประสบภัยพิบัติ ในเขตเทศบาล 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.2 หน้า 5-75 ข้อ 4 (พัฒนาชุมชน สป.)
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โครงการอบรมและจัดตังกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพือยก
ระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.3 หน้า 5-39 ข้อ 1 (พัฒนาชุมชน สป.)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,649,240 บาท
งบบุคลากร รวม 2,043,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,043,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,804,320 บาท

        แยกเป็นเงินเดือนสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ประเภทอํานวยการท้องถิน
ระดับต้น)
2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประเภทอํานวยการท้องถินระดับต้น
3.นายช่างโยธา งานวิศวกรรม ประเภททัวไป ชํานาญงาน 
4.เจ้าพนักงานธุรการ ประเภททัวไป ชํานาญงาน
5. หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ระดับต้น
6.นายช่างโยธา  งานสาธารณูปโภค ประเภททัวไป ชํานาญงาน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
        แยกเป็นเงินประจําตําแหน่ง สําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองช่าง
2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,920 บาท

       เงินเดือนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
งบดําเนินงาน รวม 1,506,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบ
คุมการก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0313.4/ว
 2933  ลงวันที 29  กันยายน  2537 หรือเป็นค่าตอบแทนในการออก
ตรวจรังวัดทีดิน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล ทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าช่วยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนด  (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
       เพือเป็นค่าใช้จ่ายซึงมีรายละเอียดดังนี
 ค่ารับวารสาร เช่น  หนังสือพิมพ์รายวัน  วารสาร  คู่มือปฏิบัติ
ราชการ  ราชกิจจานุเบกษา  ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  นิตยสาร
ท้องถิน  เป็นต้น

        โฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณากิจการข่าวสารของ
เทศบาล  ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ จัดทําป้ายประกาศ
ต่าง ๆ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
        ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกสมุดต่าง ๆ
 เช่น สมุดรายงานต่าง ๆ   ของเทศบาล  หรือเอกสารทางราชการอืน ๆ
 เป็นต้น
        ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมรถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  ค่าธรรมเนียมอืน ๆ ค่าลงทะเบียน  ส.ท.ท. เป็นต้น
        ค่าติดตังไฟฟ้า   ค่าปักเสาพาดสายนอกอาคารในเขตเทศบาล   เพือ
ให้ราชการได้ใช้  รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า  เครืองวัด  อุปกรณ์
และวัสดุไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดินสาย   การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง    
        ค่าติดตังประปา ภายนอกอาคารในเขตเทศบาล เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้ บริการนําประปารวมถึงการติดตังมาตรวัดนํา
และอุปกรณ์ประปา  ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา  และติดตังอุปกรณ์
ประปาเพิมเติมหรือซ่อมบํารุงรักษาระบบประปาและอุปกรณ์
        ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตัง ค่าเช่า
รายเดือนและรายจ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง    
        ค่าธรรมเนียม  ค่าทนายความ  เกียวกับการดําเนินคดีความของ
เทศบาลทีจะต้องชําระตาม 
        ค่าธรรมเนียมในการระวังชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน  และรายจ่าย
อืนๆ ทีเข้าลักษณะนีตังจ่ายรายได้  (กองช่าง)
        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ทีได้รับคําสังให้เดินทาง
ไปราชการ  ได้แก่  ค่าเบียเลียง  ค่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ที

โครงการจัดทําป้ายชือถนน  ตรอก  ซอย  ป้ายบอกทิศทาง  ป้ายยินดีต้อนรับ
และป้ายสํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย

จํานวน 100,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดป้ายชือถนน ตรอก ซอย ป้ายบอกทิศ
ทาง ป้ายยินดีต้อนรับ ป้ายชือชุมชน  ป้ายแนะนํา ป้ายชือโครงการต่าง ๆ
 กระจกโค้งส่องถนน แผ่นชะลอความเร็ว ในเขตเทศบาลและป้ายสํานัก
งาน
หรือป้ายอืนๆ ทีจําเป็นและเหมาะสม (กองช่าง)  แผนหน้าที  61-64
  ยุทธศาสตร์ที  2  แนวทางที  2.1  หน้า  5-62  ข้อ  31
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
        เพือเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น   เครืองคอมพิวเตอร์  รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร  เครืองปรับอากาศ  วิทยุ
สือสาร  เครืองจักรกล  เครืองมือช่างต่าง ๆ เช่น เลือยยนต์ เครืองปัน
ไฟ  มอเตอร์     เครืองเจาะกระแทกไฟฟ้า ยางรถยนต์ พัดลม เครืองขยาย
เสียง  เครืองปรับระบบเสียงตามสาย ไฟกระพริบ  ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมทรัพย์สินอืนทีชํารุด  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน อาทิ เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊กเข็มหมุด  เทปใส  เทปหนังไก่  กระดาษกาว  กระดาษ
คาร์บอน  กระดาษไขคอมพิวเตอร์  ลวดเย็บกระดาษบัญชี  สมุด
ประวัติ ข้าราชการ  แบบพิมพ์  ตรายาง ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จาการ
ซือหรือจากการพิมพ์หีบห่อ นําดืม  ผ้าหมึก เครืองพิมพ์ดีด นํายาลบคํา
ผิด ค่าถ่ายเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  อุปกรณ์หรือ  และวัสดุ
อุปกรณ์  สํานักงาน อืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้งาน  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ เช่น  เหล็กรูปพรรณ  เหล็กก่อ
สร้าง  ปูนซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ หรือซีเมนต์  บล็อก  ยาง
มะตอย  กระเบือง  ตะปู  จอบ  เสียม  สีนํายาเคลือบต่าง ๆ วัสดุก่อสร้างทุก
ชนิด  ท่อและอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นต้องใช้งาน   (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุพาหนะ เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอรี หม้อนํา  น็อต
 สกรู และอืน ๆ เป็นต้น (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  ถ่าน  แก๊สหุง
ต้ม  นํามันอัดจาระบี  นํากลัน  นํามันเครือง  นํามันไฮดดรอลิค  นํามัน
เกียร์  ครัลช์  เบรค  ไส้กรองและอืน ๆ ทีจําเป็นและเป็น  (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  อาทิ เช่น  แผ่นหรือจาน
ข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึก สําหรับ  เครืองพิมพ์และเลเซอร์  แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์  เครืองอ่านแบบต่าง ๆ และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ที
จําเป็นต้องใช้งาน  (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 90,000 บาท
เพือซ่อมแซมกระเบืองมุงหลังคาฝ้าเพดานภายในอาคารโครงสร้างเหล็ก
หลังคาทีชํารุดรวมถึงประตูหน้าต่าง  และสุขภัณฑ์อืน ๆ ประจําอาคาร
สํานักงาน  (กองช่าง)  ยุทธศาสตร์ที  2  แนวทาง
ที  2.1  ข้อ  27  หน้าที  5-61
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เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้าง (ค่า k ) จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ในงานหรือโครงการทีมีความจําเป็ต้องจ่ายเงินเพิม ค่างานตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า k) ตามจํานวนเงินทีคํานวณและตรวจสอบความถูก
ต้องแล้วให้ผู้รับจ้าง ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนทีสุด ที นร
 0714/ว 100 ลงวันที 13 สิงหาคม 2551 เรือง การปฏิบัติตามมติคณะ
รัฐมนตรี เรือง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,326,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

          ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรัง   (กองช่าง)
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ  อาทิ  เช่น สายไฟ  โคมไฟ หลอดไฟ ปลักไฟฟ้า  ฟิวส์ สวิทซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาขัวหลอดฟลูออเรสเซนต์ สตาร์ทเตอร์ บัลลาสต์ สาย
อากาศ ลําโพงและอืนๆ
 (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 3,076,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,076,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทิงวิเศษ (ชุมชนศรีประเสริฐ) จํานวน 433,000 บาท
        โดยทําการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ทังสองข้างถนนกว้าง
เฉลีย 1.00 และ 2.50 เมตร  ความหนาเฉลีย 0.15 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 478 เมตร  หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 735 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที  3  /2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564   ตามยุทธศาสตร์
ที  2  แนวทางที 2.1  หน้าที 5-59 ข้อ 22 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มฉัตร 3 (รุ่งนิรันดร์) ชุมชนหนองนก
เขียน 1

จํานวน 203,000 บาท

        ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร หนา เฉลีย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 104 เมตรหรือมีพืน
ที คสล. ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง  กว้าง
ประมาณข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.อัดแรงขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร  จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ท่อน  ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที  1 /2561
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 2
 แนวทางที 2.1 หน้าที 5-48  ข้อ 2 (กองช่าง)

โครงการจัดทําติดตังป้ายแนะนําทาง 4 มุมเมือง ถนนราษฎร์บํารุง (ชุมชน
ศรีบุญเรือง)

จํานวน 336,000 บาท

            โดยทําการติดตังป้ายโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ความ
สูง 7.50 เมตรพร้อมทางเท้า คสล. ติดตังบริเวณถนนราษฎร์
บํารุง จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย เลข
ที  13 /2561  
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.1 หน้า 5-62 ข้อ 31  (กองช่าง)
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โครงการติดตังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนมุขศิริพูล จํานวน 500,000 บาท
            โดยทําการติดตังเสาปฏิมากรรมสําเร็จรูปถนนมุขศิริพูล  เร่ิมต้น
จากเสาไฟฟ้าเดิม ขนาดความสูง 7.00 เมตร จํานวนไม่น้อย
กว่า 9 ต้น รวมความยาวไม่น้อยกว่า 225 เมตรตามแบบแผนผังเทศบาล
ตําบลวังชัย  เลขที  4 /2561 ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2  หน้าที 5-63 ข้อ 33 (กองช่าง)

โครงการตีเส้นจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตําบลวังชัย 
โรงเรียนนําพองศึกษา โรงเรียนนําพอง โรงเรียนชุมชนหนองกุง  และ
โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ

จํานวน 248,000 บาท

        โดยทําการตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติกโดยมีพืนทีตีเส้นจราจรไม่
น้อยกว่า 475 ตารางเมตร  พร้อมป้ายเตือนเขตโรงเรียน โซล่า
เซลล์ จํานวน 8 จุด บริเวณหน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตําบลวัง
ชัย โรงเรียนนําพองศึกษา โรงเรียนนําพอง โรงเรียนชุมชนหนองกุง และ
โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ ตามแบบแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย เลข
ที  15/2561
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท2ี แนว
ทางที 2.1  หน้าที 5-71  ข้อ 49  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม / ทางเดินเท้ารอบสระหนองกุง จํานวน 48,000 บาท
            โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. รอบสระ
หนองกุง มีพืนทีขนาดกว้าง 1.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 36.50
 เมตร หนาเฉลียน 0.10 เมตรา พร้อมคันหิน คสล. ตามแบบแผนผัง
เทศบาลตําบลวังชัย เลขที    14 /2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.1 หน้า 5-64 ข้อ 37  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนซอยร่มฉัตร (ชุมชนหนองนกเขียน 1) จํานวน 165,000 บาท
            เริมต้นต่อจากถนน คสล.เดิมไปตามถนนทางด้านทิศตะวันออก
และไปทางทิศเหนือ ถึงบ้านนายล้วน  โดยทําการยกร่องพูนดินขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ความหนาเฉลีย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 410 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 820 ลูกบาศก์เมตร และลง
ดินลูกรังกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความหนาเฉลียน 0.20 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า410 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 246
 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลียนตกแต่งให้เรียบร้อย  ตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลตําบลวังชัย   เลขที  12/2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.1 หน้า 5-60 ข้อ 25 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนแก้วพรรณา จํานวน 498,000 บาท
            เริมต้นจากสายแยกถนนศรีปัญญาไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยทําการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ขราดกว้าง 6.00 เมตร ความหนา
เฉลีย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 152 เมตร หรือมีพืนทีผิวแอสฟัลท์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรสีเทอร์โม
พลาสติก ขนาดหว้าง 0.10 เมตร มีพืนทีตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 46 ตา
รางแมตร ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย เลขที   11 /2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาตร์ที 2 แนว
ทางที 2.1 หน้า  5-57 ข้อ 19 (กองช่าง )
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตและปรับปรุงฝาปิดบ่อพัก
ระบายนํา ถนนราษฎร์บํารุง (ชุมชนตลาดและชุมชนศรีบุญเรือง)

จํานวน 495,000 บาท

        โดยทําการปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง
เฉลีย 3.50 เมตร ความยาวข้างละ 70 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า  490 ตารางเมตร  พร้อมปรับ
ปรุงบ่อพักระบายนํา คสล. และเปลียนฝาปิด-เปิด บ่อพักท่อระบายนําเป็น
ฝาเหล็กหล่อ ( Ductile Iron)  ทังหมด ขนาด 1.00 x 1.00
 เมตร จํานวน 10 บ่อพัก  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลข
ที 2 /2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ตามยุทธศาสตร์
ที  2  แนวทางที 2.1 หน้าที 5-51 ข้อ 7 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกลําห้วยยาง ลําห้วยแสง และลําห้วยหินขาว จํานวน 150,000 บาท
             โดยทําการลุดลอกลําห้วยยาง ความยาว 50 เมตร ลําห้วย
แสง ความยาว 71 เมตร และลําห้วยหินขาว ความยาว 47เมตร ขนาด
กว้างประมาณ4.00 เมตร ขนาดก้นลําห้วยกว้างประมาณ 1.60
 เมตร ขนาดความลึกประมาณ 1.40 เมตร (รวมความลึกเดิม 2.40
 เมตร) ความยาวรวมทังหมด 168 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 6,888 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลียตกแต่งคันทิงดินให้เรียบร้อย ตาม
แบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย เลขที    16 /2561  
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.2  หน้า 5-76 ข้อ 7 (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,206,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,046,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,046,160 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 506,160 บาท

   เป็นเงินเดือนสําหรับ ลูกจ้างประจําตําแหน่งคนงานประจํารถ
ขยะ จํานวน 2 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 486,000 บาท

     จ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับ คนงาน จํานวน 5 ตําแหน่ง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

     จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพสําหรับ คนงาน จํานวน 5 ตําแหน่ง
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงทีทิงขยะมูลฝอย
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาขุดดิน ปรับปรุงบริเวณทีทิง
ขยะมูลฝอย ปรับเกลียและฝังกลบขยะมูลฝอยจํานวน 1 แห่ง (กองสาธารณ
สุข)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
        เพือจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะอันตราย โดยจ่าย
เป็นอุปกรณ์ในการจัดทําชุดวัสดุคัดแยกขยะค่าพาหนะ ค่าอาหารและ
เครืองดืม เอกสารจัดทํารายการสรุปผลการดําเนินงาน 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท4ี  แนว
ทางที 4.5 หน้าที 5-90  ข้อ 9 (กองสาธารณสุข)
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โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero wate) จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชุมชนในการลดปริมาณขยะ
ในชุมชนครอบคลุมทุกชุมชนเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมชีแจงแนว
ทางการดําเนินงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ  ค่าถุงดํา  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทําปุ๋ยชีวภาพ  สติกเกอร์  ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับและอืนๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท4ี 
แนวทางที 4.5  หน้าที 4-92  ข้อ  10 (กองสาธารณสุข)

งานบําบัดนําเสีย รวม 2,954,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขุดลอกท่อระบายนํา/ร่องระบายนํา จํานวน 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทีดินและสิงก่อ
สร้าง  เช่น รางระบายนํา ฝาบ่อพักท่อระบายนํา  หรือเป็นค่าจ้างในการจัด
ทําฝาร่องระบายนํา  หรือค่าจ้างในการบํารุงรักษาถนนคอนกรีต  ถนนลาด
ยาง หรืออืน ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็นต้องใช้งาน 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4
แนวทางที 4.5 หน้า  5-90  ข้อ 3   (กองช่าง)

โครงการเทศบาลตําบลวังชัยคลองสวยนําใส จํานวน 30,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคลองสวยนําใส เช่น ค่า
อาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ในการบําบัดนําเสียค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุเอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
        ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ท4ี
 แนวทางที 4.3 หน้าที5-88   ข้อ 3(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,824,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,824,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิด-เปิด รางระบายนํา คสล. ถนนซอยโรงหล่อ 
(ชุมชนหัวหนองกุง 1)

จํานวน 445,000 บาท

        โดยทําการก่อสร้างและปรับปรุงฝาปิด-เปิด  (ใหม่)  โดยเทคอนกรีต
เสริมเหล็กรางระบายนําและฝาปิด-เปิด  คสล. เป็นช่วง ๆ ทังสองข้าง
ถนน ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร  หนา 0.12 เมตร  ความยาวข้างละ
ประมาณ 189 เมตร(รวมความยาวทังสองข้าง 378 เมตร) พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.50 x 1.00 เมตร จํานวนฝาไม่น้อยกว่า 47
 ฝา พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ชิดเขตทีดินประชาชนทังสองข้าง  ขนาด
กว้างเฉลียข้างละ 0.75 เมตร  หนาเฉลีย 0.07 เมตร   ความยาวรวม  ไม่
น้อยกว่า 378 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 283.50 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที  6/2561  
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ตามยุทธศาสตร์
ที  2  แนวทาง 2.1  หน้าที 5-52  ข้อ 8 (กองฃ่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. แบบมีฝาเปิด-ปิด เป็นช่วงๆ ซอยตา
ดาว (ชุมชนศรีบุญเรือง)

จํานวน 446,000 บาท

        เริมต้นจากสามแยกข้างบ้าน (นายจรูญ  สีแสง)  ถึงแนวท่อระบาย
นํา คสล.เดิม  (ถนนข้างศาลเจ้าหนองกุง) โดยทําการก่อสร้างรางระบาย
นํา คสล.แบบมีฝาเปิด-ปิด เป็นช่วง ๆ ขนาดความกว้างประมาณ 0.64
 เมตร ลึกประมาณ 0.75 เมตร  ความยาวประมาณ  228  เมตร   ตาม
แบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย เลขที  5/2561 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ตามยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทาง 2.1  หน้าที 5-49 ข้อ 4 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนซอยหน้า
บ้านประทานทูล (ชุมชนหนองนกเขียน 3)

จํานวน 498,000 บาท

            โดยทําการวางท่อระบายนํา ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวนไม่น้อยกว่า 160 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล. ขนาด 0.87 x 1.20 เมตร จํานวนไม่น้อยกว่า 17 บ่อพัก  รวม
ความยาวไม่น้อยกว่า 184 เมตร พร้อมเทผิว คสล. หลังท่อและ  ชิดเขต
ทีดินประชาชน  กว้างเฉลีย 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตรความยาวไม่น้อย
กว่า 184 ตารางเมตร  หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 147.20  ตาราง
เมตร  ตามแบบตําบลวังชัย เลขที  10/2561   
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 2
 แนวทางที 2.1 น้าที 5-72 ข้อ 54 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนวังเกิง 2 
จากสีแยกถนนวังเกิง 2 ไปทางทิศตะวันตก ถึงหน้าวัดศิลาอาสน์

จํานวน 450,000 บาท

        โดยทําการวางท่อระบายนํา คสล.อัดแรงขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวนไม่น้อยกว่า 160 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล
.ขนาด 0.87 x 1.20 เมตร จํานวนไม่น้อยกว่า 15 บ่อพัก  ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 205 เมตร และเทคอนกรีตถนน คสล. (ส่วนทีชํารุด) ขนาด
กว้างเฉลีย 3.00 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 50
  เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ขยายผิวจราจร
คอนกรีต กว้างเฉลีย 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 95 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 57  ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย เลขที   8/2561  
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปีพ.ศ. 2561 - 2564 ตามยุทธศาสตร์ที 2
 แนวทางที 2.1  หน้าที 5-55  ข้อ 13 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงรางระบายนํา คสล.  แบบมีฝาเปิด-ปิด  เป็นช่วงๆ  ถนนศรี
บูรพา

จํานวน 495,000 บาท

     โดยทําการปรับปรุงรางระบายนํา คสล.  แบบมีฝาเปิด-ปิด เป็นช่วง ๆ
  ซอยไร่ขามอุทิศด้านทิศใต้ของถนน ขนาดกว้าง 0.74  เมตร
ลึก 0.50 เมตร  ความยาวรวม  184.50  เมตร  และฝาตะแกรง
เหล็กfalt bar ขนาด 0.62 x 1.00 เมตร  ความยาว 36 เมตร  พร้อม
ขยายผิวคอนกรีตชิดเขตถนนขนาดกว้างเฉลีย 0.06  เมตร  ความ
หนา 0.12 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 179 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.74 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ตําบลวังชัย  เลขที  9/2561 ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ตามยุทธศาสตร์ที 2 แนวทาง
ทีี 2.1 หน้าที 5-71 ข้อ 48 (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสหราษฎร์อุทิศ 
(ชุมชนโรงเรียน)

จํานวน 490,000 บาท

            โดยทําการวางท่อระบายนํา คสล. อัดแรงขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ทังสองข้างถนนจํานวนไม่น้อยกว่า 301 ท่อน พร้อมก่อ
สร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.87 x 1.20 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 50x50
 หนา 6 มม. Flatebar จํานวนไม่น้อยกว่า 23 บ่อพัก ความยาวรวม 322
 เมตร  เริมต่อจากท่อระบายนําเดิมไปตามถนนถึงโรงเรียนอนุบาลพูน
สวัสดิ  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลวังชัย  เลขที  7/2561 
 ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.   2561 - 2564 ตามยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางที 2.1   หน้าที 5-54  ข้อ 11 (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 895,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 895,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 895,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 200,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเทศบาลเคลือนที  เช่นค่าตอบแทน ค่า
อาหาร ค่านําดืม นําแข็ง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป้นและเกียวข้องกับ
โครงการ
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.2 หน้า 5-76 ข้อ 6 (พัฒนาชุมชน สป.)

โครงการปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปรอกงดองสมานฉันท์ โดยใช้หลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามแนวทาง คณะรักษา
ความสงบแห่งขาติ (คสช.) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าทําป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-35 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

โครงการประชาคมเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลหรือจัดทําประชาคมอืน ๆ ทีประชาชนมีส่วนร่วม

จํานวน 20,000 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม  โดยมีประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
 พนักงานเทศบาล และภาคส่วนอืน ๆ ร่วมประชาคม เช่น ค่าวิทยากร ค่า
เบียเลียง ค่ากระดาษ เครืองเขียน ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าทําป้าย
โครงการ และค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นต่อการจัดทําประชาคม  
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-30 ข้อ 10 (วิเคราะห์ สป.)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน ในการให้ความรู้ทางกฎหมาย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียกับการ
ใช้และตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าทําป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้องกับโครงการ
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.3 หน้าที 5-39 ข้อ 3 (พัฒนาชุมชน /นิติกร สํานักปลัด)

โครงการประชุมประธานชุมชน  อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน จํานวน 50,000 บาท
   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการชุมชน ประธาน
อาสาสมัตรสาธารณสุข และประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน เดือนละ 1 ครัง รวม
ถึงการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ เช่น ค่าอาหาร นําดืม ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางท1ี.1 หยน้า 5-30 ข้อ 9  (พัฒนาชุมชน สป.)
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โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นําชุมชน คณะ
กรรมการชุมชน อสม. และสตรีแม่บ้าน

จํานวน 250,000 บาท

     เพือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําแก่คณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าจัดพิธีเปิด ปิดการประชุม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ประชุม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรมและเพือให้กลุ่มผู้นํา
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้รับความรู้ เป็นการพัมนาศักยภาพ
ด้านการสาธารณสุข เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีของตนเองต่อ
ชุมชน 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-29  ข้อ 7 (พัฒนาชุมชน สป.)

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 250,000 บาท

        เพือทําการฝึกอบรม และทํากิจกรรม ต่าง ๆ ดังต่อไปนี
        1. ส่งเสริมจริธรรม คุณธรรม 
        2. ให้ความรู้ในเรืองกฏหมายเบืองต้น สําหรับชีวิตประจําวัน
        3. ให้ความรู้ในเรืองการดูแลรักษาสุขภาพเบืองต้น
        4. ฝึกอบรมเพือสร้างวิชาชีพ  เป็นต้น
        โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ทีเกียวข้องกับการ
ฝึกอบรม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานทีในการฝึกอบรม และค่าอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-29 ข้อ 8  (พัฒนาชุมชน สป.)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีด้านการเมืองการปกครองท้องถินให้มี
ความรู้รองรับการเข้าสู่ AEC

จํานวน 30,000 บาท

     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองท้องถิน เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าจัดพิธีเปิด ปิด การ
ประชุม ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นค่อการประชุม 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.1 หน้า 5-29 ข้อ 6  (พัฒนาชุมชน สป.)

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด เพือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
     เพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและ
เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างวัด ผู้ปกครอง โรงเรียนและ เด็ก
นักเรียน  โดยมีค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม  เป็นต้น 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-36 ข้อ 6 (พัฒนาชุมชน  สป.)

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมทีให้
เยาวชนแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์
ความรู้ให้แก่ชุมชนได้  โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ
 ทีจําเป็น เป็นต้น
ปรากฎในแผนพัมนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แนว
ทางที 3.2 หน้า 5-80 ข้อ 1 (พัฒนาชุมชน สป.)
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โครงการสร้างเครือข่ายผู้นํารุ่นใหม่ในโรงเรียน จํานวน 15,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรม ซึงเป็นการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา ในการ
พัฒนา การเป็นผู้นําทีดีในอนาคต ซึงมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานทีในการดําเนินโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทีจําเป็น เป็นต้น 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-36 ข้อ 5  (พัฒนาชุมชน สป.)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเเข่งขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ จํานวน 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวเชน ประชาชน
ทัวไป และส่วนราชการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพิธการ ค่าจัดสถาน
ที ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดทําสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล เงิน
รางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าเครืองดืม นําดืม นําแข็ง นักกีฬา และเจ้าหน้าที ค่าชุดนักกีฬา
สํารอง ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขัน และค่าใช้
จ่ายอืน ๆทีจําเป็น 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.5 หน้า 5-46 ข้อ 1 (กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬาในโครงการรวมพลังความสามัคคีของดีนําพอง จํานวน 200,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมนักกีฬา ค่าตอบแทนนักกีฬา ผู้ควบคุม
ทีม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผู้ฝึกนักกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
อาหาร ค่านําดืม และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.5 หน้า 5-46 ข้อ 2 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการรวมพลังความสามัคคี ของดีนําพอง จํานวน 40,000 บาท
        เพือจ่ายเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการรวมพลังความสามัคคี ของดี
นําพอง ให้แก่ ทีทําการปกครองอําเภอนําพอง ตามหนังสือที ขก
 0418/2334 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางที 1.5  หน้า 02-3 ข้อ 1  (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกฐินเพือการเรียนรู้ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเครืองไทยทาน ค่า
ภัตตาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเครืองดืมสําหรับแขกผู้มี
เกียรติ  และเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องในพิธีเปิด ปิด ในวันจัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล หรือค่าจ้างตกแต่ง
สถานที ตลอดจนค่ารือถอน ค่าวัสดุหรือจ้างทําของทีเป็นส่วนประกอบ
สําคัญของงานนัน ๆ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ เช่าอุปกรณ์เครืองไฟฟ้า เครือง
เสียง สถานทีจัดงาน ค่าวัสดุอืน ๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-37 ข้อ 11 (กองการศึกษา)

โครงการค่ายพุทธบุตร จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช่จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-37 ข้อ 12 (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมทางศาสนาของวัดในเขต
เทศบาล และอืน ๆ  ทีเกียวข้อง 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้าท 5-38 ข้อ13 (กองการศึกษา)

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิดงาน ค่าเครืองดืมสําหรับแขกผู้มี
เกียรติ  และเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องในพิธีเปิด ปิด ในวันจัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล หรือค่าจ้างตกแต่ง
สถานที ตลอดจนค่ารือถอน ค่าวัสดุหรือจ้างทําของทีเป็นส่วนประกอบ
สําคัญของงานนัน ๆ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ เช่าอุปกรณ์เครืองไฟฟ้า เครือง
เสียง สถานทีจัดงาน ค่าวัสดุอืน ๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-37 ข้อ 9 (กองการศึกษา)

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 70,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเครืองไทยทาน ค่า
ภัตตาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเครืองดืมสําหรับแขกผู้มี
เกียรติ  และเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องในพิธีเปิด ปิด ในวันจัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล หรือค่าจ้างตกแต่ง
สถานที ตลอดจนค่ารือถอน ค่าวัสดุหรือจ้างทําของทีเป็นส่วนประกอบ
สําคัญของงานนัน ๆ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ เช่าอุปกรณ์เครืองไฟฟ้า เครือง
เสียง สถานทีจัดงาน ค่าวัสดุอืน ๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-37 ข้อ 7 (กองการศึกษา)
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โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 200,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเครืองไทยทาน ค่า
ภัตตาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเครืองดืมสําหรับแขกผู้มี
เกียรติ  และเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องในพิธีเปิด ปิด ในวันจัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล หรือค่าจ้างตกแต่ง
สถานที ตลอดจนค่ารือถอน ค่าวัสดุหรือจ้างทําของทีเป็นส่วนประกอบ
สําคัญของงานนัน ๆ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ เช่าอุปกรณ์เครืองไฟฟ้า เครือง
เสียง สถานทีจัดงาน ค่าวัสดุอืน ๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-37 ข้อ 8 (กองการศึกษา)       

โครงการสืบสานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 40,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิดงาน ค่าเครืองดืมสําหรับแขกผู้มี
เกียรติ  และเจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องในพิธีเปิด ปิด ในวันจัดงาน ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล หรือค่าจ้างตกแต่ง
สถานที ตลอดจนค่ารือถอน ค่าวัสดุหรือจ้างทําของทีเป็นส่วนประกอบ
สําคัญของงานนัน ๆ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ เช่าอุปกรณ์เครืองไฟฟ้า เครือง
เสียง สถานทีจัดงาน ค่าวัสดุอืน ๆ 
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1.2 หน้า 5-37 ข้อ 10 (กองการศึกษา)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการเกษตร การปลูกข้าวพันธุ์ดี จํานวน 180,000 บาท
        เพือจัดซือพันธุ์ข้าวเปลือก จ้าว และเหนียว เพือส่งเสริมให้เกษตรกร
มีเมล็ดพันธุ์ทีดีใช้สําหรับการเพาะปลูก เป็นการส่งเสริมอาชีพการทํานา
ของเกษตรกรให้มีผลผลิตเพิมขึน และลดภาระค่าใช้จ่าย
ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แนว
ทางที 3.1 หน้า 5-79 ข้อ 2 (พัฒนาชุมชน สป.)

โครงการส่งเสริมผลผลิตการเกษตร จํานวน 180,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปุ๋ย เพือเพิมผลผลิตให้
เกษตรกร  สําหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในเขตเทศบาล  เป็นการส่ง
เสริมรายได้เพิมผลผลิต 
ลดภาระค่าใช้จ่าย ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พงศ. 2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 หน้า 5-79 ข้อ 1 (พัฒนาชุมชน สป.)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือต้นไม้  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย พันธุ์
สัตว์  วัสดุเพาะชํา สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  และอืน ๆ เป็นต้น  
        หน้า 2-110  

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์  (กองสาธารณสุข)
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุข)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,709,066 บาท
งบกลาง รวม 11,709,066 บาท
งบกลาง รวม 11,709,066 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,755,400 บาท

ค่าชําระเงินต้น                           1,755,400.-บาท
1.1 ชําระหนีเงินต้นตามสัญญาเงินกู้(กสท)เลขที 702/25/2553
ลงวันที 15 มกราคม 2553 กู้เพือซือรถตักหน้าขุดหลัง จํานวน 1 คัน
จํานวน 3,790,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมืนบาทถ้วน)
กําหนดชําระ 10 ปี ปีงบประมาณ 2562 เป็นการชําระหนีเงินต้นปีที 9
เงินต้น จํานวน 379,000.-บาท  (สามแสนเจ็ดหมืนเก้าพันบาทถ้วน)

1.2 ชําระหนีเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ (กสท) เลขที 713/36/2553 
ลงวันที  5 กุมภาพันธ์ 2553 เพือจัดซือรถบรรทุกกระบะ (รถรับ-ส่งนัก
เรียน)  จํานวน 1 คัน เป็น 1,399,000.- บาท (หนึงล้านสามแสนเก้า
หมืน-
เก้าพันบาทถ้วน) กําหนดชําระ 10 ปี  งบประมาณ 2562 เป็นการชําระ
หนีเงินต้นปีที 9   เงินต้นจํานวน 146,357.25 บาท (หนึงแสนสีหมืนหก
พัน-สามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยีสิบห้าสตางค์)
 จํานวนเงินตังไว้  146,400.- บาท (หนึงแสนสีหมืนหกพันสีร้อยบาท
ถ้วน)

1.3 ชําระหนีเงินต้นธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
ขอนแก่น สัญญา  เงินกู้ประจํา (Term Loan) ลงวันที 22 เมษายน 2553
 เลขทีบัญชี 100034828851
เพือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จํานวนเงิน 5,980,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสน
แปดหมืนบาทถ้วน)  กําหนดชําระ  10 ปี  (120  เดือน)  งบ
ประมาณ 2562   เป็นการชําระหนีเงินต้นปีที 9 จํานวน 670,000
.-บาท (หกแสน-เจ็ดหมืนบาทถ้วน)  
จึงตังไว้  670,000.-บาท (หกแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน)

1.4 ชําระหนีเงินต้นธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
ขอนแก่น สัญญาเงินกู้ประจํา (Term Loan) ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2553 เลขทีบัญชี 100035251747 วัตถุประสงค์
เพือ                                      
1.4.1 กู้เพือก่อสร้างรัวอิฐพร้อมลูกกรงเหล็ก ประตู และป้ายชือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1,918,000.-บาท
1.4.2 กู้เพือสร้างรัวกันดินพร้อมลูกกรงวายเมช จํานวน 1,887,000
.- บาท
1.4.3 กู้เพือซือครุภัณฑ์ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,977,360
.-บาท
1.4.4 กู้เพืองานผังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,995,500.-บาท
รวม 4 รายการ  เป็นเงินทังสิน 7,777,860.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หมืนเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) กําหนดชําระ  15  ปี  (180
  เดือน)  งบประมาณ  2562  เป็นการชําระหนีเงินต้นปีที 9 จํานวน
เงิน  560,000 บาท  (ห้าแสนหกหมืนบาทถ้วน)
จํานวนเงินตังไว้ชําระเงินต้น  560,000.-บาท (ห้าแสนหกหมืนบาทถ้วน)
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 261,700 บาท

ค่าชําระหนีดอกเบีย
2. ชําระหนีดอกเบีย เป็นเงิน                                  261,700.- บาท
2.1 ชําระดอกเบีย ตามสัญญาเงินกู้ (กสท) เลขที 713/36/2553 ลงวันที 
5 กุมภาพันธ์ 2553 เพือจัดซือรถบรรทุกกระบะ(รถรับส่งนักเรียน)
จํานวน 1 คัน เป็น 1,399,000.- บาท (หนึงล้านสามแสนเก้าหมืนเก้าพัน
บาทถ้วน)
กําหนดชําระ 10 ปี ปีงบประมาณ 2562 เป็นการชําระดอกเบียปีที 9
 ดอกเบียจํานวน 4,138.10 บาท (สีพันหนึงร้อยสามสิบแปดบาทสิบ
สตางค์)
 จํานวนเงินงบประมาณตังไว้ 4,200.- บาท (สีพันสองร้อยบาทถ้วน)

   2.2  ชําระดอกเบีย ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
ขอนแก่น สัญญาเงินกู้ประจํา (Term Loan) ลงวันที 22 เมษายน 2553
 เลขทีบัญชี 100034828851
เพือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จํานวนเงิน 5,980,000.-บาท(ห้าล้านเก้าแสน
แปดหมืนบาทถ้วน) 
คิดดอกเบียในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 6 เดือน บุคคล
ธรรมดา บวกส่วนต่าง  1.75% ต่อปี กําหนดชําระ 10 ปี งบ
ประมาณ 2562 เป็นการชําระดอกเบียปีที 9   โดยประมาณการคํานวณ
ดอกเบีย เฉลียไว้ 5% ต่อปีของเงินคง
ค้าง (1,290,000 x 5%   = 64,500 บาท )  จึงตังไว้  64,500
.-บาท  (หกหมืนสีพันห้าร้อยบาทถ้วน)

   2.3 ชําระดอกเบีย ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
ขอนแก่น สัญญา  เงินกู้ประจํา (Term Loan) ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2553 เลขทีบัญชี  100035251747 วัตถุประสงค์
เพือ                                      
    2.3.1 กู้เพือก่อสร้างรัวอิฐพร้อมลูกกรงเหล็ก ประตู และป้ายชือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1,918,000.-บาท
    2.3.2 กู้เพือสร้างรัวกันดินพร้อมลูกกรงวายเมช จํานวน 1,887,000
.- บาท
    2.3.3 กู้เพือซือครุภัณฑ์ประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  1,977,360.-บาท
    2.3.3 กู้เพืองานผังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,995,500
.-บาท
    รวม 4 รายการ  เป็นเงินทังสิน 7,777,860.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหมืนเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
คิดดอกเบียในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบียเงินฝากประจํา  6
  เดือน  บุคคลธรรมดา  บวกส่วนต่าง 1.75% ต่อปี  กําหนดชําระ  15
  ปี  
งบประมาณ  2562  เป็นการชําระ  ดอกเบียปีที  9  โดยประมาณการ
คํานวณดอกเบีย เฉลียไว้ 5% ต่อปีของเงินต้นคงค้าง 
 (3,857,860 x 5%  =  192,893.-บาท)
จึงตังไว้  193,000.-บาท  (หนึงแสนเก้าหมืนสามพันบาทถ้วน)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตาม พ
.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2535 มาตรา 35 ในส่วนของนายจ้างสมทบ ร้อย
ละ 5
(สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,199,200 บาท
        เพือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขี
นไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และได้ขึน
ทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับ อปท.แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพราย
เดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ ดังนี
        ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
        ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
        ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
        ผู้สูงอายุ 90 ปี ขึนไป จะได้รับ 1,000 บาท 
เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฏาค 2561
(สํานักปลัด)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,430,400 บาท
        เพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือ
ขอรับเงินเบียความพิการไว้กับ อปท. โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบีย
ความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน   เป็นไปตามหนังสือที มท
0810.6/ ว2076 ลงวันที 5 กรกฏาคม 2561  (สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
        เพือรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยุ่ยากจน หรือถูก
ทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ โดยผู้
ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน  เป็นไปตาม
หนังสือ ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561  (สํานักปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 116,566 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายทีจําเป็นฉุกเฉิน หรือไม่ได้ตังงบประ
มารไว้ สําหรับจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจําเป็นเร่งด่วน หรือกรณีทีไม่
สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือหากเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และเพือบรรเทาควาามเดือดร้อนของประชาชน ซึงสามารถตังจ่ายได้ตาม
ความจําเป็นไม่จํากัดวงเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้ อ19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านการจราจร  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  มท  0313.4/ว 3203  ลงวันที  4
  ตุลาคม  2539  โดยจ่ายเป็น  ค่าซืออุปกรณ์สําหรับกิจการจราจรต่าง ๆ
 เช่น  ไฟสัญญาณจราจร  ซ่อมแซมสัญญาณ  ไฟจราจร  และอืน ๆ ทีจํา
เป็น  โดยตังจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทําผิด  (สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 56,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 หมวด 3 ข้อ 16 กําหนดให้
สมาชิกสามัญต้องชําระค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดย
พิจารณาเป็นจากรายรับจริงประจําปี  ทีล่วงมาแล้ว (2ปี) ยกเว้นเงินอุด
หนุนทุกประเภท แล้วคูณด้วย 0.00167 (ร้อยละเศษหนึงส่วน
หก)  เทศบาลตําบลวังชัย คํานวณส่งค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตฯ ประจําปี 2562 ดังนี
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน 57,307,034.59 บาท
หัก เงินอุดหนุนทุกประเภท   24,338,551.- บาท  คง
เหลือ 32,968,483.59 บาท   คํานวณส่งค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย  32,968,483.59 x 0.00167 =   55,057.36 บาท (ห้า
หมืนห้าพันห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)
จึงตังงบประมาณไว้ 56,000.-บาท (ห้าหมืนหกพันบาทถ้วน)

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
        เพือเป็นเงินสมทบในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขเกียวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิน (สปสช.) ทีมีการทําบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานัก
งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลตําบลวังชัย
        งบกลาง/รายจ่ายตามข้อผูกพัน/หน้าที  2-73

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทําศพ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างทีเสียชีวิตในระหว่างทีปฏิบัติหน้าทีราชการ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  1312/ว1095  ลงวัน
ที  27  กันยายน  2525  เรืองการเบิกจ่ายเงินพิเศษในกรณีพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย  (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 661,800 บาท
            เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินใน
อัตราร้อยละสอง ของประมาณ การรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ไม่รวมรายได้
ประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท มา
คํานวณ) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 43 ลงวันที 23 กันยายน 2551 (ประมาณการราย
รับ  60,000,000  บาท   หัก  เงินอุดหนุน 26,910,000  บาท  คง
เหลือ  33,090,000  บาท  x 2%  =  661,800  บาท
ตังงบประมาณไว้   661,800.- บาท  (หกแสนหกหมืนหนึงพันแปดร้อย-
บาทถ้วน)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 850,000 บาท
    เพือจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 จํานวน 2 ราย  (นายผดุง  ชุมพล ภารโรง  และ นางพูลทรัพย์ กล้า
หาญ นักการ) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2500 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน  (สํานักปลัด)
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