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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลนาอาน
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 80,149,510.00 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรร จานวนเงิน 36,501,510.00 บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวนเงิน 43,648,000.00 บาท แยกเป็น

ด้านการบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

รวมทั้งสิน้ 19,729,440.- บาท

งานบริหารทั่วไป (00111)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000)
1) เงินเดือนนายก / รองนายก (210100)

รวม
รวม
รวม

14,683,320 บาท
11,471,020 บาท
11,471,020 บาท

รวม

2,848,400 บาท

จานวน

725,800 บาท

จานวน

180,000 บาท

รองนายก เป็นรายเดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก / รองนายก (210300)

จานวน

180,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ นายก / รองนายก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่ รึกษา (210400)

จานวน

207,400 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับ นายก / รองนายก เป็นรายเดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก(210200)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง สาหรับนายก /

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับเลขานุการ /ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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5) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (210600)

จานวน

1,555,200 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับ
-ประธานสภาเทศบาล 15,840 บาท/เดิอน

.

-รองประธานสภา

12,960 บาท/เดือน

-สมาชิกสภาเทศบาล

10,080 บาท/เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)

รวม

1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)

จานวน

8,622,620 บาท
5,410,620 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล หัวหน้า
สานักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลในสังกัดสานักปลัดเทศบาลฯ
จานวน 21 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล (220200)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เช่น เงินเพิม่ ตามวุฒิ เงินเพิม่ การ
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลในสังกัด
จานวน 19 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3) เงินประจาตาแหน่ง (220300)

จานวน

612,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

2,100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ ประจา
ตาแหน่งปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง สาหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดสานักปลัดฯ จานวน 14
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)

อัตรา

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว
สาหรับพนักงานจ้าง ในสังกัดสานักปลัดฯ จานวน 14 อ้ตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน (531000)

รวม
รวม
รวม

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล (310100)

3,135,000 บาท
2,585,000 บาท
230,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีป่ ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3) ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ

10,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ (310300)

ได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

จานวน

100,000 บาท

35,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล และ
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (310200)

จานวน

25,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล เช่น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม, กรรมการแปรญัตติพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
6) ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วยปฏิบัตงิ านในช่วง
ปิดภาคเรียน (310800)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วยปฏิบัติในช่วง
ปิดภาคเรียน ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
มีงานทา มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 76

(สป.)
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ค่าใช้สอย (532000)
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
1) ค่าจ้างเหมาบริการ

รวม
รวม
จานวน

1,775,000 บาท
700,000 บาท
600,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ดูแลรักษาสวนสาธารณะ
สนามหญ้า รักษาความสะอาดสถานทีร่ าชการ ทีส่ าธารณะต่าง ๆ
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

จานวน

100,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ทีเ่ ทศบาลไม่สามารถดาเนินการเองได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200) รวม

335,000 บาท

1) ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือ่ จ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่ าศึกษาดูงาน
ตรวจประเมิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (สนป.)

จานวน

100,000 บาท

2) ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง น้าดื่ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (สนป.)

จานวน

50,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเตรียมการรับเสด็จฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดเตรียมสถานที่ การประดับตกแต่ง ค่าอาหาร อาหารว่าง
และน้าดื่ม สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่
ประชาชน ทีม่ ารอรับ-ส่ง เสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือผู้แทนฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (สนป.)
4) ค่าใช้จ่ายงานศาสนา รัฐพิธี งานพิธีในวันสาคัญ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานศาสนา รัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ
เช่น ค่าพุม่ ดอกไม้สด พวงมาลา พวงหรีด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (สนป.)

100,000 บาท

5,000 บาท
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5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสดุดแี ละระลึกวีรชนผู้กล้า

จานวน

80,000 บาท

อนุสรณ์สถาน พตท.1718
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ เช่น ค่าพิธีบวงสรวง ค่าอาหาร
น้าดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา ค่าพิธีพราหมณ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 114

(กองการศึกษา)

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า รวม

640,000 บาท

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

จานวน

200,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตาบลนาอาน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 75

(สนป.งานการเจ้าหน้าทีฯ่ )
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4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหาร จานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและเตรียมการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ส.ส. และ ส.ว. เช่น ค่าตอบแทน
กกต.ท้องถิ่น ค่าตอบแทนกปน. ค่าเอกสารในการเลือกตั้ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 74
(สนป.)

30,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน

10,000 บาท

จานวน

การทุจริตคอร์รับชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 77 (สนป.งานการเจ้าหน้าทีฯ่ )

4. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

รวม

100,000 บาท

รวม

580,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ (533000)
1) ประเภทวัสดุสานักงาน (330100)

จานวน

250,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จานวน

10,000 บาท
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3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด
น้ายาล้างทาความสะอาด ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก
น้ามันเบรก กระจก สัญญาไฟกระพริบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน

30,000 บาท

10,000 บาท

100,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น
จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พูก่ ัน
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล สายเคเบิล เมาส์
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
8) ประเภทวัสดุการเกษตร (331000)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี พันธุพ์ ืช
พันธุไ์ ม้, พันธุส์ ัตว์ วัสดุเพาะชา ปุย๋ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
9) ประเภทวัสดุอื่น

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หม้อมิเตอร์น้า - ไฟ หัววาล์วเปิด - ปิด แก๊ส ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม

550,000 บาท

1) ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคาร สถานที่ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลนาอาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

400,000 บาท

2) ประเภทค่าน้าประปา (340200)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปา สาหรับอาคาร สถานที่ ทีอ่ ยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลนาอาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทใี่ ช้ในสานักงาน และค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน (410100)
1) ค่าจัดซือ้ เก้าอี้ทางาน จานวน 10 ตัว

รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน

เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
มีพนักพิงหลังต่า มีทวี่ างพักแขน หมุนได้รอบตัว เบาะบุนวม
ปรับระดับได้ มีล้อหมุนเลื่อนไป-มา ขาพลาสติก
จัดซื้อตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 79

(สนป.)

47,300 บาท
47,300 บาท
47,300 บาท
28,100 บาท
17,000 บาท

2) ค่าจัดซือ้ ตู้เก็บเอกสาร
จานวน
เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ จานวน
3 ตู้ ขนาดกว้าง 91 ซม. X สูง 183 ซม. X ลึก 45 ซม.
จัดซื้อตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 80 (สนป.)
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
1) ค่าจัดซือ้ เครื่อมคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน
เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แผนพัฒนาฯ หน้า 79 (สนป.ธุรการ)
2) ค่าจัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 79 (สนป.ธุรการ)
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11,100 บาท

19,200 บาท
16,000 บาท

3,200 บาท
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งบรายจ่ายอื่น (550000)
หมวดรายจ่ายอื่น (551000)

รวม
รวม

1)ค่าจ้างทีป่ รึกษาซึง่ ไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือ
จานวน
ได้มาซึง่ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (510100)
เพือ่ เป็นค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพือ่ การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีด่ ินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 45 (สนป.วิเคราะห์)

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย (532000)

รวม
รวม
รวม
รวม

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

รวม

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประชาคมจัดทาแผนพัฒนา

80,000
80,000
80,000
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท

80,000 บาท
10,000 บาท

เทศบาล เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหาร
อาหารว่าง น้าดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 64

(สป.งานแผนฯ)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนทีพ่ บประชาชน

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหาร
อาหารว่าง น้าดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

73

(สป.งานแผนฯ)

3) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากรท้องถิ่น ผู้นา
และประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าพาหนะ น้าดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 114

(สนป.งานวิเคราะห์นโยบายฯ)
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งานบริหารงานคลัง (00113)
งบบุคลากร (520000)

รวม
รวม

4,966,120 บาท
4,324,020 บาท

จานวน

4,324,020 บาท

จานวน

4,324,020 บาท

จานวน

2,419,380 บาท

จานวน

126,000 บาท

3) ค่าจ้างลูกจ้างประจา 220400)

จานวน

557,640 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
สาหรับลูกจ้างประจา ในสังกัดหน่วยงานกองคลังฯ
จานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา (220500)

จานวน

12,000 บาท

จานวน

1,065,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ในสังกัดหน่วยงานกองคลังฯ
จานวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) เงินประจาตาแหน่ง (220300)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ
ประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองคลังฯ
จานวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เช่น เงินเพิม่ ตามวุฒิ เงินเพิม่ การ
ครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจาในสังกัดกองคลังฯ
จานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง สาหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดหน่วยงานกองคลังฯ
จานวน

6

อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว
สาหรับพนักงานจ้าง ในสังกัดหน่วยงานกองคลังฯ
จานวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน (531000)

รวม
รวม
รวม

595,000 บาท
595,000 บาท
250,000 บาท

1) ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล และ
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

150,000 บาท

3) ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ (310300) จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีร่ ับคาสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20,000 บาท

80,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

235,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

จานวน

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า รวม
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการศึกษาอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง หรือ
บุคคลภายนอกทีไ่ ด้รับมอบหมาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ ัก ฯลฯ
สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

65,000 บาท
20,000 บาท

40,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
จานวน
รายได้
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เพือ่ เป็นการจูงใจให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีได้มีส่วนร่วมและให้ความสาคัญ เช่น ค่าจัดทาเกียรติบัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 85
(กองคลังฯ)

3. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

จานวน

69
5,000 บาท

20,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

ค่าวัสดุ (533000)

รวม

1. ประเภทวัสดุสานักงาน (330100)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล สายเคเบิล เมาส์
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก
น้ามันเบรก กระจก สัญญาไฟกระพริบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น
จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

110,000 บาท
20,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท
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งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

รวม
รวม

ค่าครุภัณฑ์ (541000)
จานวน
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
1) ค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน
เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

27,100 บาท
27,100 บาท
27,100 บาท
27,100 บาท
16,000 บาท

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แผนพัฒนาฯ หน้า
79
(กองคลัง)
2) ค่าจัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แผนพัฒนาฯ หน้า

79

(กองคลัง)

จานวน

3,200 บาท

71
3) ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

จานวน

7,900 บาท

เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)

-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แผนพัฒนาฯ หน้า

78

(กองคลัง)

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ประเภทเงินอุดเหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)
1)อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลน้าสวย โครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เพือ่ อุดหนุนให้ อบต.น้าสวย ดาเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อปท.อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

131

(กองคลังเทศบาล)

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

72

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) รวมทั้งสิน้

757,100.- บาท แยกเป็น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123)
งบดาเนินงาน (530000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน (531000)

รวม

757,100 บาท

รวม

730,000 บาท

รวม

730,000 บาท

รวม

20,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล(310100) จานวน

20,000 บาท

1) ค่าตอบแทนข้าราชการหรือบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รับ
จานวน
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
เพือ่ จ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่ข้าราชการหรือบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล

20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

430,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า

รวม

330,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1)ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

เพือ่ เป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้น
เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย สาธารณภัยอื่น ๆ เพือ่ เป็นการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จ่ายเป็น ค่าอาหาร น้าดื่ม วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 115

(สนป.งานป้องกันฯ)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม / ฝึกทบทวน อปพร.

จานวน

เทศบาลตาบลนาอาน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน อปพร.เทศบาล
ตาบลนาอาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง น้าดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าชุดเครื่องแบบผู้เข้าอบรมใหม่ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 117
(สนป.งานป้องกันฯ)

100,000 บาท
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3) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุในช่วง จานวน
เทศกาลสาคัญ

100,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสาคัญ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 115
(สนป.งานป้องกันฯ)
5) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสถาบันสาคัญของชาติ จานวน

30,000 บาท

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้างวิถีประชาธิไตย
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ทจี่ าเป็น ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 72
(สนป.งานป้องกันฯ)

2. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

จานวน

100,000 บาท

ค่าวัสดุ (533000)

รวม

280,000 บาท

1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)

จานวน

100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก
น้ามันเบรก กระจก สัญญาไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามแผนพัฒนาฯ หน้า
2. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

81

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น
จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังเคมีดับเพลิง
น้ายาเคมีดับเพิลง ไม้ตบไฟ ไฟฉายดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 81

(สนป.งานป้องกันฯ)

74

งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

รวม
รวม

ค่าครุภัณฑ์ (541000)
จานวน
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
1) ค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน
เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย

27,100 บาท
27,100 บาท
27,100 บาท
27,100 บาท
16,000 บาท

-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แผนพัฒนาฯ หน้า 79
(สนป.งานป้องกัน)
2) ค่าจัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แผนพัฒนาฯ หน้า 79

(สนป.งานป้องกัน)

3,200 บาท

75
3) ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

จานวน

เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)

-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
แผนพัฒนาฯ หน้า

78

(สนป.งานป้องกันฯ)

7,900 บาท

76
แผนงานการศึกษา (00210)

รวมทัง้ สิ้น

10,396,030.- บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

(522000)

1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)

รวม

1,939,020 บาท

รวม

929,020 บาท

รวม

929,020 บาท

รวม

929,020 บาท

จานวน

656,500 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

206,520 บาท

จานวน

12,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ในสังกัดกองการศึกษาฯ
จานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล (220200)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เช่น เงินเพิม่ ตามวุฒิ เงินเพิม่ การ
ครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษาฯ
จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง (220300)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้บริหาร
จานวน 1

อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง สาหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาฯ
จานวน

1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว
สาหรับพนักงานจ้าง ในสังกัดงานการศึกษาฯ
จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน (531000)
1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

รวม
รวม
รวม
จานวน

77
750,000 บาท
700,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีม่ ีสิทธิได้รับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ (320100)
1) ค่าจ้างเหมาบริการ

รวม
จานวน

640,000 บาท
350,000 บาท
350,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ดูแลรักษาสวนสาธารณะ
สนามหญ้า รักษาความสะอาดสถานทีร่ าชการ ทีส่ าธารณต่าง ๆ
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

รวม
จานวน

260,000 บาท
20,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย ฯลฯ สังกัดงานการศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร สาหรับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย สังกัดด้านการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560

จานวน

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
พ.ศ. 2560 เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าขนมของ
รางวัลการแสดง ค่าอาหาร น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 109
(กองการศึกษาฯ)

50,000 บาท

100,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน
ในสถานศึกษา
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาทีส่ ังกัด สพฐ. จานวน 20,000.- บาท
และ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขตการศึกษาที่ 19 ทีต่ ั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลตาบลนาอาน จานวน 20,000.-บาท เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 63
(กองการศึกษาฯ)
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสร้างเสริมประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียน

จานวน

78
40,000 บาท

40,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ ในการนาเด็กนักเรียน
ผู้ปกครอง คณะครู ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล ศึกษาหาความรู้นอกสถานทีเ่ รียน โดยจ่ายเป็นค่าเช่าพาหนะ
ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าเข้าชม และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 75
(กองการศึกษาฯ)
6) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาแผน

จานวน

10,000 บาท

การศึกษาและเทคนิคการสอนระดับปฐมวัย
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทาแผน
พัฒนาการศึกษา และเทคนิคการสอนระดับปฐมวัย สาหรับ ครู
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ เป็นค่าวิทยากร
ค่าอาหาร น้าดื่ม และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 108

(กองการศึกษาฯ)

2. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จานวน

30,000 บาท

79

ค่าวัสดุ (533000)

รวม

1. ประเภทวัสดุสานักงาน

จานวน

50,000 บาท
20,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงาน เครื่องเขียนแบบพิมพ์
กระดาษ แฟ้ม น้าดื่ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสาหรับเครื่อง
พิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล สายเคเบิล
เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม

30,000 บาท

50,000 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตาบลนาอาน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

30,000 บาท

2. ประเภทค่าน้าประปา (340200)

20,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตาบลนาอาน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

จานวน

80

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

260,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ(610200) รวม

260,000 บาท

1) อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเลย

จานวน

100,000 บาท

โครงการพัฒนาทักษะสาหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
เพือ่ อุดหนุนให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเลย ในการพัฒนา
เด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ ให้เด็กมีพัฒนาการของร่างกาย ตลอดจน
ทักษะเป็นไปตามขั้นตอนเช่นเดียวกับเด็กปกติหรือใกล้เคียงกับเด็ก
ปกติให้มากทีส่ ุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 132

(กองการศึกษาฯ)

2) อุดหนุนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โครงการเข้าค่ายวงดนตรี จานวน
ลูกทุง่
เพือ่ อุดหนุนให้โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ในการนานักเรียนเข้า
ค่ายวงดนตรีลูกทุง่ เพือ่ ให้นักเรียนเกิดทักษะความรู้ความชานาญ
ด้านวงดนตรีลูกทุง่ ทัง้ ดนตรีและลีลาการเต้นก่อนการแสดงผลงาน
สู่สายตาสาธารณชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 132
(กองการศึกษาฯ)

100,000 บาท

3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหล่งควาย โครงการแข่งขันทักษาทางจานวน

30,000 บาท

วิชาการ
เพือ่ อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านแหล่งควาย ในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษาทางวิชาการระดับโรงเรียน ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความ
เป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 133
(กองการศึกษาฯ)
ภ) อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่ทาม โครงการแข่งขันทักษาทาง

จานวน

วิชาการ
เพือ่ อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านไร่ทาม ในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษาทางวิชาการระดับโรงเรียน ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความ
เป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 134
(กองการศึกษาฯ)

30,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

(522000)

1) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (220100)

รวม

6,909,790 บาท

รวม

2,995,200 บาท

รวม

2,995,200 บาท

รวม

2,995,200 บาท

จานวน

1,925,000 บาท

จานวน

226,600 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ให้กับพนักงานครูเทศบาลประจาปี จานวน 3

อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปด้านการศึกษา
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครู (220200)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เช่น เงินเพิม่ ตามวุฒิ เงินเพิม่ การ
ครองชีพชั่วคราว ของพนักงานครูเทศบาล เงินเพิม่ พิเศษ(กรณีเต็มขั้น)
จานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปด้านการศึกษา
3) เงินวิทยฐานะ

จานวน

201,600 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล
จานวน 3

อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปด้านการศึกษา

4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)

จานวน

606,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง สาหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดงานการศึกษาฯ จานวน

2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว
สาหรับพนักงานจ้าง ในสังกัดงานการศึกษาฯ
จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อัตรา
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งบดาเนินงาน (530000)

รวม

3,158,590 บาท

รวม

3,158,590 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

2,155,827 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ (320100)
1) ค่าจ้างเหมาบริการ

รวม
จานวน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

600,000 บาท
600,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ดูแลรักษาสวนสาธารณะ
สนามหญ้า รักษาความสะอาดสถานทีร่ าชการ ทีส่ าธารณะต่าง ๆ
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า

รวม

1,545,827 บาท

จานวน

1,515,827 บาท

จานวน

50,000 บาท

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน ครู เทศบาล
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบีย้ งเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ฯลฯ สาหรับ พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง พนักงานครู หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล จานวน 35,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา จานวน 15,000 บาท
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จานวน

20,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
จัดทาเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 96

(กองการศึกษาฯ)

ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

จานวน

16,800 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
-ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
โรงเรียนเทศบาล (บ้านติดต่อ) จานวน 9,600.-บาท
-ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนเทศบาล (บ้านติดต่อ)
จานวน 7,200.- บาท
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 103
(กองการศึกษาฯ)
"ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น"
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จานวน

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล
(บ้านติดต่อ) ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 103

(กองการศึกษาฯ)

"ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น"
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา

100,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน
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50,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล
(บ้านติดต่อ) เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 95
(กองการศึกษาฯ)
"ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น"
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาล (บ้านติดต่อ) เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ
สาหรับ
(1) โรงเรียนละ 15,000.- บาท
(2) ครูแกนนา โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท
(3) เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล 1 คน ๆ ละ 3,000.- บาท
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 96
(กองการศึกษา)
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
7) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
จานวน
ในสังกัดเทศบาลตาบลนาอาน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลตาบลนาอาน ดังนี้
1) ร.ร.เทศบาล (บ้านติดต่อ) จานวน

272,000.- บาท (68x20x200)

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ จานวน 490,000.-บาท(100x20x245)
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทาม จานวน 147,000.- บาท(30x20x245)
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 92
(กองการศึกษา)
ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา

21,000 บาท

909,000 บาท

85
8) โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

จานวน

43,000 บาท

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน ทีบ่ ิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้
ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000-.บาท/ปี ใช้ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2559 สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ บ้านติดต่อ ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา (ป. 1 - ป. 6) อัตราคนละ 1,000 บาท/คน/ปี
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

94

(กองการศึกษาฯ)

ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
จานวน
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ใช้ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่
10 มิถุนายน 2559 สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ บ้านติดต่อ ดังนี้
(๑) รายหัว
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
(25 คน x 850 บาท x 2 ภาคเรียน) เงิน 42,500.- บาท
- ระดับประถมศึกษา (ป. 1 - ป. 6) 950 บาท/ภาคเรียน
( 43 คน x 950 บาท x 2 ภาคเรียน ) เงิน 81,700.-บาท
(2) รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)
- ระดับประถมศึกษา (ป. 1 - ป. 6) คนละ 250 บาท/ภาคเรียน
( 43 คน x 250 บาท x 2 ภาคเรียน ) เงิน 21,500.-บาท
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

104

(กองการศึกษาฯ)

ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา

145,700 บาท

10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

จานวน

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ค่าหนังสือเรียน ใช้ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559 สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ บ้านติดต่อ ดังนี้
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ ปี
(25 คน x 200 บาท ) เงิน 5,000.- บาท
- ระดับประถมศึกษา จาแนกเป็น
(1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561 บาท/ปี
( 9 คน x 561 บาท ) เงิน 5,049.- บาท
(2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 605 บาท/ปี
( 8 คน x 605 บาท ) เงิน 4,840.- บาท
(3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี
( 5 คน x 622 บาท )

เงิน 3,110.- บาท

(4) ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 653 บาท/ปี
( 5 คน x 653 บาท )

เงิน 3,265.- บาท

(5) ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 785 บาท/ปี
( 5 คน x 785 บาท )

เงิน 3,925.- บาท

(6) ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี
( 11 คน x 818 บาท ) เงิน 8,998.- บาท
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

105

(กองการศึกษาฯ)

ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา

86
34,187 บาท

87
11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

จานวน

21,770 บาท

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน ใช้ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559 สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ บ้านติดต่อ ดังนี้
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
(25 คน x 100 บาท x 2 ภาคเรียน)

เงิน 5,000.- บาท

-ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
( 43 คน x 195 บาท x 2 ภาคเรียน ) เงิน 16,770.-บาท
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 105

(กองการศึกษาฯ)

ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

จานวน

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ใช้ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559 สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ บ้านติดต่อ ดังนี้
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี
(25 คน x 300 บาท )

เงิน 7,500.- บาท

-ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี
( 43 คน x 360 บาท ) เงิน 15,480.-บาท
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

105

(กองการศึกษาฯ)

ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไปด้านการศึกษา

22,980 บาท

88
13) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

จานวน

31,390 บาท

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใช้ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559 สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ บ้านติดต่อ ดังนี้
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
(25 คน x 215 บาท x 2 ภาคเรียน )

เงิน 10,750.- บาท

-ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
( 43 คน x 240 บาท x 2 ภาคเรียน ) เงิน 20,640.-บาท
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

104

(กองการศึกษาฯ)

ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย จานวน

50,000

บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลตาบลนาอาน
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

107

(กองการศึกษาฯ)

ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคม

จานวน

อาเซียน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
เพือ่ เพิม่ ทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เยาวชน ให้เกิดความชานาญ
มากขึ้น เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
คู่มือ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

98

(กองการศึกษาฯ)

30,000 บาท

89

3. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

จานวน

10,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีช่ ารุดให้ใช้
งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

ค่าวัสดุ
1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400)

จานวน

1,002,763 บาท

จานวน

1,002,763 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล
เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล และ สพฐ. ฯลฯ ทีต่ ั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลนาอาน
ตามข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ดังนี้
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ จานวน 191,620 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทาม จานวน 57,486 บาท
(3) โรงเรียนเทศบาล(บ้านติดต่อ) จานวน 130,302 บาท
(4) โรงเรียนบ้านแหล่งควาย

จานวน 170,542 บาท

(5) โรงเรียนบ้านไร่ทาม

จานวน

(6) ศูนย์การศึกษาพิเศษเลย

จานวน 357,003 บาท

95,810 บาท

ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 92
(กองการศึกษาฯ)
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา

งบลงทุน (540000)

90

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

1. ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง (410100) รวม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและ

200,000 บาท

หมวดค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง (541000)

สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน ของโรงเรียนเทศบาล (บ้านติดต่อ)
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับพิจารณาจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา

งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

รวม

556,000 บาท

รวม
รวม

556,000 บาท
556,000 บาท

1)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
จานวน
356,000 บาท
แหล่งควาย
เพือ่ อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแหล่งควาย สังกัด สพฐ.เลย เขต 1
เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับ อนุบาล และชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.6
ตามข้อมูลจานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (นร.89 คน)
ตามแผนพัฒนา หน้า 92
(กองการศึกษาฯ)
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
2)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ทาม จานวน
200,000 บาท
เพือ่ อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านไร่ทาม สังกัด สพฐ.เลย เขต 1
เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับ อนุบาล และชั้น ป.1
ถึงชั้น ป.6 ตามข้อมูลจานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (นร.50 คน)
ตามแผนพัฒนา หน้า
92
(กองการศึกษาฯ)
ตั้งจ่ายจากงบเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา

91

งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ (00214)

รวม

งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
1) เงินเดือนครูผู้ดแู ลเด็ก (220100)

1,547,220 บาท

รวม
รวม

1,224,220 บาท
1,224,220 บาท

รวม
จานวน

1,224,220 บาท
749,100 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทาม จานวน

3 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูผู้ดแู ลเด็ก (220200)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เช่น เงินเพิม่ ตามวุฒิ เงินเพิม่ การ

ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทาม จานวน

3

อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3) ค่าจ้างผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก (220600)

จานวน

405,120 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง สาหรับ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่ทาม จานวน 4

อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก (220700)

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว สาหรับ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่ทาม จานวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

60,000 บาท

92

งบดาเนินงาน (530000)

รวม

323,000 บาท

รวม

323,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

จานวน

323,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า

จานวน

323,000 บาท

จานวน

243,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เป็นค่าเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ งเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ฯลฯ
สาหรับครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ
2,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล จานวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา จานวน 12,000 บาท
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
2)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จานวน

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติดต่อ

170,000 บาท

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทาม

51,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ด้านการศึกษา
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

221,000

2. โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จานวน

30,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดทาหนังสือสามัญประจาบ้าน
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

108 (กองการศึกษา)
93

3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลนาอาน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์
คู่มือนักเรียน ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์การอบรม และอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 62

(กองการศึกษา)

จานวน

50,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข (00220) รวมทัง้ สิ้น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

5,893,880.- บาท แยกเป็น

(00221)

รวม

5,315,880 บาท

รวม

3,235,880 บาท

รวม

3,235,880 บาท

รวม

3,235,880 บาท

จานวน

1,085,880 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

126,000 บาท

จานวน

1,880,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ในสังกัดกองสาธารณสุขฯ
จานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล (220200)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เช่น เงินเพิม่ ตามวุฒิ เงินเพิม่ การ
ครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขฯ
จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3) เงินประจาตาแหน่ง (220300)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ ประจา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง สาหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขฯ
จานวน 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว
สาหรับพนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขฯ
จานวน 13

อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวม
รวม

ค่าตอบแทน (531000)
รวม
1) ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล และ
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2,080,000 บาท
2,080,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท

10,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

1,010,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

รวม

730,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการให้บริการ
ประชาชนและงานอื่น ๆ เช่น บริการรถฉุกเฉิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

จานวน

730,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้ทไี่ ด้รับ
มอบหมาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก

ราชอาณาจักร สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รับมอบหมาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

3. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวม

200,000 บาท
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ค่าวัสดุ (533000)
1. ประเภทวัสดุสานักงาน (330100)

รวม

1,040,000 บาท
จานวน
20,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

850,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด
น้ายาล้างทาความสะอาด ถังขยะ ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก
น้ามันเบรก กระจก สัญญาไฟกระพริบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (330800)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น
จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล สายเคเบิล เมาส์
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวมทั้งสิน้ 578,000.- บาท แยกเป็น
งบดาเนินงาน (530000)
รวม
470,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม
470,000 บาท
ค่าใช้สอย (532000)

รวม

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า
จานวน
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าน้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
ค่าน้ายาเคมี ค่าอาหาร ค่าน้าดื่ม ค่าตอบแทน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 70
(กองสาธารณสุขฯ)

470,000 บาท
470,000 บาท
150,000 บาท
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2) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร น้าดื่ม วัคชีน
ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

70

(กองสาธารณสุขฯ)

3) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นสิ่งแวดล้อม LA21
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร
น้าดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 120
(กองสาธารณสุขฯ)
4) โครงการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร

น้าดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การขัดแยก และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 120

(กองสาธารณสุขฯ)

5) โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร
น้าดื่ม ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

118

(กองสาธารณสุขฯ)

6) โครงการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลนาอาน

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าอบรม ชี้แจง
คณะทางาน/ชุมชน/ประชาชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

65

(กองสาธารณสุขฯ)
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งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

108,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000)

รวม

108,000 บาท

รวม

108,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610100)
1) อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โครงการ
ระบบการแพทย์ฉกุ เฉินเพื่อประชาชนชาวจังหวัดเลย

เพือ่ อุดหนุนให้กับ อบจ.เลย เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินเพือ่ ประชาชนชาวจังหวัดเลย ให้ได้รับการบริการและดูแล
ด้านการรักษาพยาบาลและอานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

133

(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) รวมทัง้ สิ้น 200,000.- บาท

แยกเป็น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

200,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า

รวม

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) โครงการสงเคราะห์เด็กแรกเกิด-สามขวบ

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าจัดหานมผงสาเร็จรูป
ของใช้ทจี่ าเป็นสาหรับเด็ก เพือ่ เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้าน
เด็กขาดสารอาหาร และลดภาระครอบครัว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

67

(สป.งานพัฒนาชุมชน)

2) โครงการสงเคราะห์ผู้ดอ้ ยโอกาสและผู้ยากไร้

จานวน

50,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าจัดหาเครื่องอุปโภค
บริโภค หรือทุนประกอบอาชีพ หรืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

68

(สป.งานพัฒนาชุมชน)

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ จานวน
ทุพพลภาพ ในเขตตาบลนาอาน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ให้สามารถช่วยเหลือ
ดูแลตนเอง และดาเนินวิถีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และ
เป็นแบบอย่างทีด่ ีแก่บุตรหลานและสังคม เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิพม์
และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 68
(สป.งานพัฒนาชุมชน)

50,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน

(00240) รวมทัง้ สิ้น 8,872,460.- บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

522000)

1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)

รวม

5,762,460 บาท

รวม

3,023,560 บาท

รวม

3,023,560 บาท

รวม

3,023,560 บาท

จานวน

1,573,560 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

126,000 บาท

จานวน

1,104,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ในสังกัดกองช่าง
จานวน 7

อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล (220200)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เช่น เงินเพิม่ ตามวุฒิ เงินเพิม่ การ
ครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างฯ
จานวน

6

อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) เงินประจาตาแหน่ง (220300)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ ประจา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง สาหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง
จานวน 10

อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่าง ๆ เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว
สาหรับพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง
จานวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน (531000)

รวม

2,725,000 บาท

รวม

2,725,000 บาท

จานวน

105,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล และ

5,000 บาท

1) ค่าเช่าบ้าน (310400)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสาหรับพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ

ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย

(532000)

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

(320100)

1) ค่าจ้างเหมาบริการ

รวม

980,000 บาท

รวม

800,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ดูแลรักษาสวนสาธารณะ
สนามหญ้า รักษาความสะอาดสถานทีร่ าชการ ทีส่ าธารณต่าง ๆ
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ (กองช่างฯ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
1) ค่าธรรมเนียม

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

50,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการสอบเขต รังวัด ค่าใบอนุญาต
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย ฯลฯ
(กองช่างฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก

จานวน
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30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ราชอาณาจักร สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รับมอบหมาย (กองช่างฯ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)

เพือ่ เป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ ให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ (กองช่างฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

ค่าวัสดุ (533000)

รวม

1,640,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสานักงาน (330100)

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ
(กองช่างฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก
น้ามันเบรก กระจก สัญญาไฟกระพริบ ฯลฯ (กองช่างฯ)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น
จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล สายเคเบิล เมาส์
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองช่างฯ)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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5) ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน
เพือ่ ใช้จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย
เหล็ก กระเบือ้ ง สังกะสี ท่อ ฯลฯ (กองช่างฯ)

1,400,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6) ประเภทวัสดุอื่น ๆ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น ค่ามิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า
วาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (กองช่างฯ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

10,000 บาท

รวม

13,900 บาท

รวม

13,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000)

จานวน

13,900 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จานวน

9,900 บาท

1) ค่าจัดซือ้ แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม
จานวน
เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม ขนาด
15x15x15 ซม. 3 ลูก พร้อมเหล็กกระทุง้ 1 อัน

6,400 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทัว่ ไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาหน้า 83
(กองช่างเทศบาลฯ)
2) ค่าจัดซือ้ ชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต

จานวน

เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตสแตนเลส,
เหล็กกระทุง้ , ถาดรอง ขนาด 24x24 นิ้ว ทาจากเหล็กแผ่น จานวน
1 อัน, ทีต่ ักสแตนเลส 1 อัน
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทัว่ ไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาหน้า 84

(กองช่างเทศบาลฯ)

3,500 บาท
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2.ประเภทครุภณ
ั ฑ์สารวจ
1) ค่าจัดซือ้ เทปวัดระยะทาง สแตนเลส

จานวน

4,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง สแตนเลส จานวน 1 ม้วน
โดยมีคุณลักษณะ สายเทปทาด้วยวัสดุ Stainless Steel, เทปมี
ความยาว 50 เมตร, มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และ
ขีดแบ่งย่อยทุก ๆ 1 มิลลิเมตร, หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน
13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร, มีด้ามจับและ
ทีห่ มุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทาด้วยโลหะ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดทัว่ ไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาหน้า

85

งานไฟฟ้าถนน (00242) รวมทั้งสิน้

(กองช่างเทศบาลฯ)

1,130,000.- บาท

งบดาเนินงาน (530000)

แยกเป็นแยกเป็น
รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

ค่าวัสดุ (533000)

จานวน

500,000 บาท

1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

จานวน

500,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

เพือ่ ใช้จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพือ่ ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อาคารสถานที่ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

600,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000)

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

ประเภทอุดหนุนหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (610200)

1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย โครงการขยายเขต จานวน

500,000 บาท

ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตาบลนาอาน

เพือ่ อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยดาเนินการขยายเขต
เขตไฟฟ้าแรงสูง แรงต่า และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
เทศบาลตาบลนาอานเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
และเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 133

(กองช่างเทศบาลฯ)

2) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย โครงการขยายเขต จานวน

100,000 บาท

น้าประปาภูมิภาคภายในเขตเทศบาลตาบลนาอาน

เพือ่ อุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยขยายเขตบริการ
น้าประปาให้ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลนาอาน เพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

133

(กองช่างเทศบาลฯ)

งบรายจ่ายอื่น ๆ (550000)

รวม

หมวดรายจ่ายอื่น ๆ (551000)
1. ประเภทค่าจ้างทีป่ รึกษาซึง่ ไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
หรือได้มาซึง่ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (510100)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างทีป่ รึกษาในการศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 45

(กองช่าง)

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

106

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล (00244) รวมทั้งสิน้ 1,980,000.- บาท แยกเป็น
งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน (531000)

รวม

1,680,000 บาท

รวม

1,680,000 บาท

รวม

50,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จานวน

50,000 บาท

แก่เทศบาล (310100)
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ

จานวน

50,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีป่ ฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

77

(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ (320100)
1) ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอย

จานวน
จานวน

1,600,000 บาท
1,600,000 บาท
1,600,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลเมืองเลย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 120

(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม

30,000 บาท

1. ประเภทวัสดเครื่องแต่งกาย (331200)

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

1) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
เพือ่ ค่าจัดซื้อ เสื้อ ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

80

(กองสาธารณสุขฯ)
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งบรายจ่ายอื่น (550000)
หมวดรายจ่ายอื่น (551000)
ประเภทรายจ่ายอื่น
1) ค่าจ้างทีป่ รึกษา (510100)

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษา วิจัย ประเมินผลและออกแบบ
ระบบการบริหารจัดการขยะ, ระบบการบาบัดน้าเสีย หรือ
การจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตาบลนาอาน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้าที่

120

(กองสาธารณสุขฯ)

108
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) รวมทั้งสิน้ 380,000.- บาท แยกเป็น
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวมทั้งสิน้
งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าใช้สอย (532000)
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนและ
พัฒนาเทศบาล
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับการวาง

380,000.- บาท
รวม
330,000 บาท
รวม
330,000 บาท
รวม
330,000 บาท
จานวน

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

แผนและพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมา
จัดเก็บข้อมูลค่าจ้างบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

66

(สป.งานพัฒนาชุมชน)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า

รวม

250,000 บาท

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตาบลนาอาน

จานวน

10,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าเอกสารอบรม
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

69

(สป.งานพัฒนาชุมชน)

2) โครงการทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการทบทวนและจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าอาหารว่าง น้าดื่ม ค่าวิทยาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 64
(สป.งานพัฒนาชุมชน)

10,000 บาท

109
3) โครงการส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดาริฯ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดาริฯ เพือ่ ขยายผลไปหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต
ตาบลนาอาน เช่น ค่าจัดทาเอกสารเผยแพร่ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 66
(สป.งานพัฒนาชุมชน)
4) โครงการจัดเตรียมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าประกวดหมู่บ้าน/

ชุมชนดีเด่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าเอกสารเผยแพร่
การจัดหาพันธุพ์ ืช พันธุส์ ัตว์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร น้าดื่ม ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 66
(สป.งานพัฒนาชุมชน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
5) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตาบลนาอาน
จานวน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสตรีตาบลนาอาน เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 67
(สป.งานพัฒนาชุมชน)

20,000 บาท

6) โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามแนวทาง

50,000 บาท

จานวน

พระราชดาริฯ เศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
น้าดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุการฝึกอบรม
วัสดุการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 66
(สป.งานพัฒนาชุมชน)
7) โครงการ "บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน จานวน
120,000 บาท
ราชินี"
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน"โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน"ี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าจ้างแรงงาน
ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ปรับปรุงทีอ่ ยู่อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ยากจนให้มีทอี่ ยู่อาศัยอย่างมั่นคง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 61 (สป.งานพัฒนาชุมชน)
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งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

รวม
รวม
จานวน

1) อุดหนุนให้กับทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองเลยโครงการ จานวน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอเมืองเลย

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
10,000 บาท

เพือ่ อุดหนุนให้ทที่ าการปกครองอาเภอเมืองเลย ในการดาเนิน
งานขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ ขยายผลสู่
หมู่บ้าน ชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 130
(สป.งานพัฒนาชุมชน)
2) อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองเลย โครงการพัฒนา จานวน
ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000 บาท

เพือ่ อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองเลย ในการดาเนินการ
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้นาชุมชน
ในการจัดทาแผ้นพัฒนา และบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 130

(สป.งานพัฒนาชุมชน)

3) อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองเลย โครงการขับ

จานวน

เคลื่อนกระบวนการผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตาสับปะรด
เพือ่ อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองเลย ในการดาเนินโครงการ
ขับเคลื่อนกระบวนการผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตาสับปะรด
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

131

(สนป.งานป้องกันฯ)

20,000 บาท

111
4) อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองเลย โครงการประกวด จานวน
หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอเมืองเลย ในการดาเนินโครงการ
ประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
น้อมนาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนิน
งานและดาเนินชีวิตประจาวัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

132

(งานพัฒนาชุมชนฯ)

10,000 บาท

112
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) รวมทั้งสิน้ 730,000.- บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวมทั้งสิน้

310,000.- บาท

งบดาเนินงาน (530000)

แยกเป็น

รวม

310,000 บาท

รวม

310,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

310,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า

รวม

310,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ
ทัง้ ในระดับตาบล อาเภอ จังหวัด หรือเขต ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 89
(กองการศึกษาฯ)
2) โครงการแข่งขันการเต้นบาสโลบ สนับสนุนโครงการ
To be number one ต้านยาเสพติด ประจาปี 2560

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันการเต้นบาสโลบสนับสนุน
โครงการ To be number one ต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าพิธีการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 90
(กองการศึกษาฯ)
3) โครงการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อสนับสนุนโครงการ
To be number one ต้านยาเสพติดประจาปี 2560
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อสนับสนุน
โครงการ To be number one ต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน
ค่ารางวัลการแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

89

(กองการศึกษาฯ)
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4) โครงการเยาวชนเข้าค่ายฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสนับสนุน จานวน

30,000 บาท

โครงการ To be number one ต้านยาเสพติด พิชติ เกมส์
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการนาเยาวชนเข้าค่ายฝึกทักษะศิลปะ
กีฬาฟุตบอลฯ เพือ่ เพิม่ ทักษะในการเล่นให้เกิดความชานาญ
ตลอดจนสนับสนุนโครงการ To be number one ต้านยา
เสพติด พิชิตเกมส์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
น้าดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 88

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

(กองการศึกษาฯ)

รวมทั้งสิน้ 320,000.- บาท แยกเป็น

งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย (532000)
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
1) โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจาปี 2559
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร
น้าดื่ม สังฆทาน ปัจจัยถวายพระ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 114
(สานักปลัดเทศบาลฯ)

รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน

10,000 บาท

2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับประชาชน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าวัสดุการฝึกอบรม ค่าพาหนะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 110
(กองการศึกษาฯ)
3) โครงการงานจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร
น้าดื่ม ค่ารางวัลการประกวด รางวัลการแข่งขัน ค่าเช่าเวที
ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 68
(กองการศึกษาฯ)

320,000
320,000
320,000
320,000

บาท
บาท
บาท
บาท

114
4) โครงการส่งเสริมการจัดงานบุญประเพณีตาบลนาอาน
ประจาปี 2560

จานวน

100,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดงานบุญประเพณี
ของประชาชนตามประเพณีฮีดสิบสอง ครองสิบสี่ เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทดี่ ีงามให้คงสืบต่อไป
เช่น ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่ารางวัลการประกวด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 109

(กองการศึกษาฯ)

5) โครงการแข่งขันเรือยาวตาบลนาอานต้านยาเสพติด ปี 2560จานวน

100,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬสเรือยาวตาบลนาอาน
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพิธีการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง น้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 109

(กองการศึกษาฯ)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)

จานวน

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

100,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบดาเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
1) โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ "บ้านเมืองสวยสดใส"

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าจัดหาไม้ดอก
ไม้ประดับ จัดหากระถางต้นไม้ กระเช้า วัสดุอุปกรณ์ในการ
ประดับตกแต่งสวนสาธารณะ สะพาน อาคารสถานที่
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

88

(สป.งานเกษตร)

115

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งบประมาณทั้งสิน้ 3,549,700.- บาท แยกเป็น
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

(00311)

งบลงทุน 540000)
หมวดค่าสิง่ ก่อสร้าง (542000)
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค (420900)
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด

รวม

3,549,700 บาท

รวม

3,549,700 บาท

รวม

3,549,700 บาท

จานวน

3,549,700 บาท

จานวน

110,000 บาท

ซอยตาทวีป หมู่ 1
เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 46

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร

พร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 51
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายหนู

(กองช่าง)
จานวน

175,000 บาท

หมู่ ๑ (หนองโปด)
เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็กสายยายหนู
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า
3. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. บ้านขอนแดง

(กองช่าง)
จานวน

หมู่ 2 (ซอยหลักบ้าน)
เพือ่ เป็นค่าวางท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ยาว

175

เมตร พร้อมบ่อพัก

รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 49

(กองช่าง)

218,000 บาท
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4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งควาย จานวน

186,900 บาท

หมู่ 3 (ซอยตาพิบูลย์ วงศ์ป้อง)
เพือ่ เป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า

47

(กองช่าง)

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู บ้านฟากนา

จานวน

165,000 บาท

หมู่ 4 (ซอยตาสถิต)
เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว

66.50

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด

รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า

49

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฟากนา

(กองช่าง)
จานวน

178,900 บาท

หมู่ 4 (สายห้วยฮ่อม)
เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็กสายห้วยฮ่อม
ขนาดกว้าง 3.00

เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า

49

(กองช่าง)

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู บ้านไร่ทาม

จานวน

หมู่ 5 (ซอย 3 )
เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 104 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40

เมตร พร้อมฝาปิด

รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 51 (กองช่าง)

250,000 บาท
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8. โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพัง บ้านเคดี หมู่ 6

จานวน

310,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังบริเวณถนนทางเข้าบ้าน
เคดี ขนาดสูง 1.35 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมปรับปรุงผิวถนน คสล. กว้าง 3.80 เมตร ยาว 50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า

48 (กองช่าง)

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซา

จานวน

262,000 บาท

หมู่ 7 (ช่วงทางขึ้นเมรุวัดป่าบ้านนาซา)
เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 49

(กองช่าง)

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านติดต่อ

จานวน

211,900 บาท

หมู่ 9 (ซอยอู่ตอ๋ ง)
เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 49

(กองช่าง)

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู บ้านติดต่อ

จานวน

หมู่ 9 (ซอยอินคาดี)
เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40
ยาว 60

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40

เมตร

เมตร พร้อมฝาปิด

รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า

51 (กองช่าง)

144,000 บาท

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนแดง จานวน
หมู่ 10 (ซอยจันทร์ทิพย์)
เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 108
เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 50 (กองช่าง)
13. โครงการวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก บ้านของแดง จานวน
หมู่ 10 (ถนนเจริญรัฐช่วงซอยจันทร์ทิพย์)
เพือ่ เป็นค่าวางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
พร้อมบ่อพัก จานวน 10 บ่อ ยาว 87 เมตร พร้อม
ฝาปิด
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 53 (กองช่าง)
14. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฟากนา จานวน
หมู่ 4 (สายตาเสด็จ แก้วสิงห์ทอง)
เพือ่ เป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 50
เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 48
(กองช่าง)
15. โครงการวางท่อระบายน้า บ้านฟากนา หมู่ 11
จานวน
(สายบ้านฟากนา - โคกสร้างทราย)
เพือ่ เป็นค่าวางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ยาว 450 เมตร พร้อมบ่อพักแลละฝาปิด
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า 52 (กองช่าง)
16. โครงการวางท่อระบายน้า บ้านเกษตรสมบูรณ์
จานวน
หมู่ 12 (สายบ้านแหล่งควาย-หนองหญ้าไซ)
เพือ่ เป็นค่าวางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ยาว 200 เมตร พร้อมบ่อพัก
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังทีเ่ ทศบาลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป แผนพัฒนาฯ หน้า

52

(กองช่าง)
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235,000 บาท

187,000 บาท

117,000 บาท

550,000 บาท

249,000 บาท
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แผนงานการเกษตร (00320) งบประมาณทัง้ สิ้น 1,040,000.- บาท แยกเป็น
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รวมทั้งสิน้ 1,020,000.- บาท
งบดาเนินงาน (530000)

รวม

1,020,000 บาท

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

จานวน

20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
1) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรตาบลนาอาน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่
การเกษตรตาบลนาอานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รับปัญหา และแก้ไขปัญหา
ให้เกษตรกร พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ฯ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 125

(สนป.งานเกษตร)

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)
1) ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้าในเขตเทศบาลทีร่ ับถ่ายโอน
สมทบกับกลุ่มเกษตรกร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

83

(กองช่าง)

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท
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งานอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้าและป่าไม้ (00322)

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน (530000)

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

จานวน

20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

2) โครงการ "รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติจานวน

10,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
1) โครงการฝึกอบรมอาสาร่วมใจต้านไฟป่าและหมอกควัน
ตาบลนาอาน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร
น้าดื่ม วัสดุการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า

117

(สนป.งานป้องกันฯ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ
70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ "รักน้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน" เพือ่ เฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าอาหารว่าง น้าดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 119 (สนป.งานเกษตร)
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แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
1. งบกลาง (510000)

รวมทั้งสิน้ 28,600,900. - บาท แยกเป็น
รวม 28,600,900 บาท
รวม 27,672,900 บาท

1.1 ประเภทค่าชาระหนี้เงินกู้ธนาคาร (110100)
จานวน
เพือ่ ชาระหนี้เงินกู้ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขานาอาน สาหรับสัญญา 1 /2554 กู้เพือ่ ก่อสร้าง

2,452,200 บาท

อาคารสานักงานเทศบาลหลังใหม่ จานวน 19,900,000.-บาท
ชาระหนี้เงินต้น 2,000,000 บาท และดอกเบีย้ 452,200.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 87
(กองคลังเทศบาลฯ)
1.2 ประเภทค่าชาระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
จานวน
เพือ่ ชาระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สาหรับ
สัญญาเลขที่ 1401/90/2557 เป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง
จานวน 14,701,748.- บาท ชาระหนี้เงินต้น 1,320,920.- บาท

1,723,500 บาท

ดอกเบีย้ 402,580 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า
87
(กองคลังเทศบาลฯ)
1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หรือตามที่
กฎหมายกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.4 ประเภทเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

จานวน

400,000 บาท

จานวน

14,809,200 บาท

จานวน

3,696,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุทมี่ ีสิทธิได้รับในเขตเทศบาล
ตาบลนาอาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 68
(สป.งานพัฒนาชุมชน)
1.5 ประเภทเงินเบีย้ ยังชีพคนทุพลภาพ
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพผู้ทุพลภาพ ทีม่ ีสิทธิได้รับในเขต
เทศบาลตาบลนาอาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 68

(สป.งานพัฒนาชุมชน
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1.6 ประเภทเงินเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตาบลนาอาน
ทีแ่ สดงตนเพือ่ ขอรับเบีย้ ยังชีพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 68
(สป.งานพัฒนาชุมชน)

1.5 ประเภทสารองจ่าย (111000)

จานวน

102,000 บาท

4,000,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือจาเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม หรือใช้จ่ายในกรณี
ทีห่ น่วยงานมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้และมีความจาเป็นต้องจ่าย
หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,123,410.- บาท
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทัว่ ไป 876,590.- บาท
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 87

1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111000)

รวม

490,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล (สปสช.)
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตาบล
นาอาน เพือ่ ดาเนินการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า
87
(กองสาธารณสุขฯ)

300,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ของเทศบาล ได้แก่

2) ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จานวน

60,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประจาปีและปีทยี่ ังค้างชาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคมฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 76
(กองคลังเทศบาลฯ)
3) ค่าสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลนาอาน
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกองทุนในการจัดสวัสดิการให้
กับสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 65

(สป.งานพัฒนาชุมชนฯ)

100,000 บาท
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4) ทุนการศึกษาสาหรับครูผู้ดแู ลเด็ก

จานวน

30,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นธรรมเนียมการศึกษา สาหรับครูผู้ดูแลเด็ก
ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

2. บาเหน็จ/บานาญ
2.1 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

รวม

928,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

88,000 บาท

ส่วนท้องถิ่น (120100)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินกู้
เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา (120900)
เพือ่ จ่ายเป็นเงินบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ
ของลูกจ้างประจา ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการครู
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

