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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลบ้านกอก
อาเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

6,816,020

บาท

งบบุคลากร

รวม

5,684,020

บาท

รวม

2,405,920

บาท

จานวน

637,560

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรี จานวน 2
คนๆ ละ 3,000 บาท
ตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557

110,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
จานวน 2 คนๆ ละ 15,180 บาท
ตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี
เดือนละ 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี
จานวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท
ตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 9,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,900 บาท
ตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557
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บาท

182,160

บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล
ตาบลบ้านกอก เดือนละ 15,180 บาท/เดือน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล
ตาบลบ้านกอก เดือนละ 12,420 บาท/เดือน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลบ้านกอก จานวน 10 คนๆ ละ 9,660 บาท/เดือน
ตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน สานักปลัดเทศบาล
จานวน 7 อัตรา ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าสานักปลัด
จานวน 1 อัตรา
3. นักทรัพยากรบัคคล
จานวน 1 อัตรา
4. นักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
6. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563

จานวน

1,366,200

รวม
จานวน

3,278,100

บาท

บาท
2,383,740 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จานวน 12 เดือน
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่
22 เมษายน 2547 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กาหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป
ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจาตาแหน่ง)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ของพนักงานเทศบาล
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่
22 เมษายน 2547

92,040

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2. หัวหน้าสานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วัน
ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

จานวน

126,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง สังกัดสานักปลัดเทศบาล จานวน 5 อัตรา
ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
3. พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
4. นักการ-ภารโรง
จานวน 1 อัตรา
5. คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563

จานวน

592,320

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง จานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
3. พนักงานดับเพลิง ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
4. นักการ-ภารโรง ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
5. คนงานทั่วไป ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม

84,000

บาท

บาท
115,000 บาท

1,117,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง จานวน 50,000 บาท
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคล
หรือคณะกรรมการ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1593 ลงวันที่
25 กันยายน 2560

จานวน

50,000

บาท

ค่าเบี้ยประชุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลอันเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการสภาเทศบาล
ตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

จานวน

15,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัด สานักปลัด
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จานวน

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:40

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สังกัดสานักปลัด
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษา บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยก
เว้น
ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจ่ายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดีตาม คาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนก ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่า สาธารณูปโภค

หน้า : 6/54

20,000

บาท

483,000

บาท

83,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:40

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือการจัด
ของที่ระลึกแก่บุคคลหรือคณะบุคคล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือ เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงิน
ที่ตั้งจ่ายไม่
รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือ
ชื่อจานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ
การ เบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรอง
การ จ่าย
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่า รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจุกรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

หน้า : 7/54

30,000

บาท

70,000

บาท

หน้า : 8/54

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:40

โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
จานวน
เทศบาลตาบลบ้านกอก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านกอก ตาม
ที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือ ในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า
พาหนะ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในกาปฏิบัติการเลือกตั้ง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวัน ที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
ลาดับที่ 6 หน้า 125 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม
สาหรับการจัดทาโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
ลาดับที่ 7 หน้า 126 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6

จานวน

250,000

บาท

10,000

บาท
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จานวน

10,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนก ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จาแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลัก
การจาแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

30,000

บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล เช่น การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
ลาดับที่ 4 หน้า 125 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แบบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ ดิน หิน ปูน
ซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็ค กระเบื้อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

รวม
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บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

หน้า : 11/54

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:40

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจักซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและแผยแพร่ เช้น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียง หรือ
ภาพ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาในสานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

จานวน

80,000

บาท
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บาท

50,000

บาท

239,000

บาท

140,000

บาท
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ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตาไปรษณียากร ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต ค่าเว็บไซต์ E-สารบรรณ รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ด
และค่าสื่อสารอื่นๆ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เทศบาลตาบลเขื่องใน ตามโครงการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปีงบ
ประมาณ
พ.ศ. 2563
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา
ลาดับที่ 14 หน้าที่ 106 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

160,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

160,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสารสาหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
ลาดับที่ 1 หน้า 124 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป
ลาดับที่ 2 หน้า 124 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น กองคลัง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงเงินเดือน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา
คือ ผู้อานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ในอัตราเดือนละ 1,700 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 20,400 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ในอัตราเดือนละ 500 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัด กองคลัง
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สังกัด กองคลัง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าจ้างเหมาจัดทาแผนที่
ภาษี ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จาแนก ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่า สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และใบ จานวน
อนุญาตต่างๆ นอกสถานที่ของเทศบาลตาบลบ้านกอก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่า
เช่า ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ นอกสถานที่ของเทศบาลตาบล
บ้านกอก
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดิ่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององคื์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/
ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ลาดับที่ 9 หน้า 126 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6
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วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:40

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่า
สาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด
ยางลบ คลิป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษ
ชาระ จาน ชาม แก้วน้า ไม้กวาด น้ายาสุขภัณฑ์ ฯลฯ สาหรับใช้ในสานัก
งาน
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน อปพร.ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบ Safety
แบบล้อคู่ แบบ 2 แกน 4 จุด ต่อตู้ ระบบพวงมาลัยหมุน
ระบบกลอนล็อคคู่ที่ฐานกับราง 2 จุด ทั้งด้านซ้ายและขวา
จานวน 1 ตู้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
สาหรับดาเนินตามโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน ลาดับที่ 2 หน้า 100 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
วันสงกรานต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ เช่น
ค่าป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อปพร. และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
พ.ศ. 2553
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน หน้า 100 ลาดับที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลัก
การจาแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อปพร. เช่น หมวกไฟเบอร์ กระบอง แผงกั้น
กรวย ถังดับเพลิง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สายส่งน้าดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ดังนี้
1. สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว * 20 ยาว30 เมตร
จานวน 1 เส้น
2.สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 2นิ้ว *20 นิ้ว ยาว30 เมตร
จานวน 1 เส้น
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน
ลาดับที่ 16 หน้า 142

10,000

บาท

บาท
10,000 บาท
10,000

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

จานวน

30,000

บาท
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

40,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

5,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

1,269,100

บาท

รวม

1,019,100

บาท

รวม

1,019,100

บาท

จานวน

739,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จาแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
- เพื่ออุดหนุนมูลนิธิกู้ภัยเขื่องใน 59 ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางถนน (บริการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น)
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับที่ 11 หน้า 112 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น กองการศึกษา
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
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เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น จานวน 1
อัตรา คือ
ผู้อานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา คือ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
งบดาเนินงาน

จานวน

42,000

บาท

จานวน

237,600

บาท

รวม

250,000

บาท

รวม

180,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการของกองการศึกษา เช่น จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และค่า
จ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
จานวน

20,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธี งานรัฐพิธี วันสาคัญต่างๆ
ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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จานวน

40,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล
ครูและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่า
สาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
รวม

12,000

บาท

70,000

บาท

40,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด
ยางลบ คลิป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์เตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

30,000

บาท

บาท
937,320 บาท

3,678,530

รวม

937,320

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัด กองการศึกษา
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกอก
จานวน 2 อัตรา
2. ครูผู้ดูแลเด้ก ศพด. บ้านนาแก้ว
จานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
ราย จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา
จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแก้ว
จานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแก้ว ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท
จานวน 12 เดือน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

791,880

บาท

121,440

บาท

24,000

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

1,484,210

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

813,540

บาท

จานวน

60,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดงานวันเด้กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าจัดซื้อของขวัญ รางวัล สาหรับรายการ
แสดงเวที ป้านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่าง
ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการประจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา
ลาดับที่ 1 หน้า 102 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาครู
จานวน

8,000

บาท

170,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาครู
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา
ลาดับที่ 17 หน้า 107 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง การจัดการ
เรียนการสอน จานวนเด็กนักเรียน 100 คนๆ ละ1,700 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถาน ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ .2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา
ลาดับที่ 7 หน้า 104 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

จานวน
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วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:40

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
จานวน
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง จัดสรรสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวนเด็กนักเรียน 58 คน ดังนี้
1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จานวน 58 คน
เป็นเงิน 11,600 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จานวน 58 คน
เป็นเงิน 11,600 บาท
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จานวน 58 คน
เป็นเงิน 17,400 บาท
4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จานวน 58 คน
เป็นเงิน 24,940 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถาน ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ .2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา ลาดับที่ 5 หน้า 103 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก (ปฐมวัย)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 แห่ง จานวนเด็กนักเรียน 100 คนๆ ละ 20 บาท จานวน 245 วัน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถาน ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ .2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา
ลาดับที่ 4 หน้า 103 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

จานวน

65,540

บาท

490,000

บาท

หน้า : 27/54

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:40

จานวน

20,000

ค่าวัสดุ
รวม
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน จานวน 2 แห่ง
(ป.1-6) จานวน 250 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 479,050
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง จานวน 100 คนๆ ละ 7.37 บาท
260 วัน เป็นเงิน 191,620 บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถาน ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ . 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา
ลาดับที่ 6 หน้า 104 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
งบลงทุน
รวม

670,670

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอื่น
และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินการตามโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา
ลาดับที่ 2 หน้า 102 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการสร้างห้องกิจกรรมการเรียนพร้อมห้องน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการสร้างห้องกิจกรรมการเรียน
พร้อมห้องน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก อาคารกว้าง 7.00 เมตร
ยาว 9.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต. บานกอก)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา
ลาดับที่ 11 หน้า 105 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1

บาท
670,670 บาท

257,000

บาท

รวม

257,000

บาท

จานวน

257,000

บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,000,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,000,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

รวม

241,550

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

121,550

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

11,550

บาท

จานวน

11,550

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกอก เด็กนักเรียน
จานวน 90 คนๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน
- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์
เด็กนักเรียน จานวน 160 คนๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวัน ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศึกษา
ลาดับที่ 13 หน้า 106 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าเข็มฉีดยา ไซริ่ง ค่าสารวจ
ขึ้นทะเบียนสุนัข /แมว ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
การจัดทาโครงการ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน
สาธารณสุข
ลาดับที่ 10 หน้า 112 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดาเนินงานป้องกัน และ
ควบ คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จาแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน
สาธารณสุข
ลาดับที่ 2 หน้า 109 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

รวม

110,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:40

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท
น้ายาเคมี/ยาฉีดป้องกันยุง-แมลง น้ายาตรวจสารเสพติด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุง
เป็นพาหะนาโรค
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดาเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่ม
เติม
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบ ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน
สาธารณสุข ลาดับที่ 1 หน้า 109 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
อุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

หน้า : 30/54

80,000

บาท

หน้า : 31/54
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งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

รวม

941,660

บาท

รวม

787,260

บาท

รวม

787,260

บาท

จานวน

577,620

บาท

จานวน

42,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน
- เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000
บาท ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2563
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบ ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้าน สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดาเนินโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน
สาธารณสุข ลาดับที่ 9 หน้า 112 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
อุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น กองช่าง
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน 1 อัตรา
2. นายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง ในอัตราดือนละ 3,500 บาท
จานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สังกัดกองช่าง จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ในอัตราเดือนละ 1,400 บาท
จานวน 12 เดือน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
งบดาเนินงาน

จานวน

150,840

บาท

จานวน

16,800

บาท

รวม

154,400

บาท

รวม

54,400

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) กองช่าง
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว859 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3. หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต
. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
4. หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัด กองช่าง
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

28,000

บาท

26,400

บาท

ค่าตอบแทน

หน้า : 33/54
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ค่าใช้สอย

รวม

52,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

10,000

บาท

รวม

48,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจุกรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่า
สาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ

หน้า : 34/54

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:40

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

3,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามั้นก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง น้ามันเบรค ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งานไฟฟ้าถนน
รวม

5,000

บาท

20,000

บาท

2,230,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

428,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

288,000

บาท

จานวน

288,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาช่างไฟฟ้า
จานวน 1 คน
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ทั่วไป) /ค่าจ้างเหมาบริการ (งานทางระบายน้า)/
ค่าจ้างเหมาบริการ (งานซ่อมถนน-ไฟฟ้า)
ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว7120 ลว.9 ธ.ค. 59
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน้า : 35/54
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ค่าวัสดุ

รวม

140,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า บาลาส ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

40,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ ดิน หิน ปูน ซีเมนต์ อิฐ หรือ
ซีเมนต์บล๊อค กระเบื้อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งบลงทุน
รวม

100,000

บาท

1,584,000

บาท

1,584,000

บาท

902,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล./พร้อมขยายผิวจราจร บ้านนายสมศักดิ์ บุตรน้า จานวน
เพชร – ถนนแจ้งสนิท (ปั๊ม BK) ม.6
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล./พร้อมขยายผิวจราจร บ้านนายสม
ศักดิ์ บุตรน้าเพชร – ถนนแจ้งสนิท (ปั๊ม BK) ม.6
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 146 ม. หนา เฉลี่ย 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
584.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 148 ม. หนา เฉลี่ย 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
592.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 126 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
504.00 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน ลาดับที่ 1 หน้า 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2
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จานวน

67,000

บาท

โครงการวางท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็กจากบ้าน จานวน
นายวินัย มางาม - บ้านนายนิคม บุญแท้ หมู่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรง
เหล็กพร้อมขยายผิวจราจรจากบ้านนายวินัย มางาม – บ้านนายนิคม บุญ
แท้ หมู่ 1 ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝา
ตะแกรงเหล็ก จานวน 14 แห่ง พร้อมผิวจราจรกว้าง 1.35
เมตร ยาว 135.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 182.25 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน ลาดับที่ 2 หน้า 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2
โครงการวางท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็กจากบ้าน จานวน
นายสารวย ศิรารัตน์ - บ้านนางศรีประครอง โกศล หมู่ 3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก
จากบ้านนายสารวย ศิรารัตน์ – บ้านนางศรีประครอง โกศล หมู่ 3
ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ฝาตะแกรงเหล็ก จานวน 9 แห่ง พร้อมผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร
ยาวรวม 92.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ม่น้อยกว่า 92.00 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน ลาดับที่ 4 หน้า 8 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

273,000

บาท

170,000

บาท

โครงการขยายผิวจราจรจากร้านโชคมีชัย – ร้านแต้มทอง หมู่ที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรจากร้านโชคมีชัย – ร้านแต้มทอง
หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 130.00 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ลาดับที่ 39
หน้า 56 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2
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โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจรจากบ้านนาง จานวน
ตุ๊ พลพวก - บ้านนายประดิษฐ์ โกศล หมู่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร
จากบ้านนางตุ๊ พลพวก - บ้านนายประดิษฐ์ โกศล หมู่ 2 วางท่อระบาย
น้า ค.ส.ล.ขนาด 0.40เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ฝาตะแกรงเหล็ก จานวน 9
แห่ง
พร้อมผิวจราจรกว้าง 1.35 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 113.40 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน ลาดับที่ 3 หน้า 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

172,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

218,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

218,000

บาท

จานวน

218,000

บาท

รวม

780,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

670,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

460,000

บาท

จานวน

450,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อม
แซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่า
สาธารณูปโภค

10,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพื่ออุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เขต 1 บ้านนาแก้ว
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานเก็บขยะ
จานวน 2 คน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนงานปฏิกูล
จานวน 2 คน
ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธ.ค. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเกรดกลบบ่อขยะ/เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดบ่อขยะ
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ค่าวัสดุ

รวม

210,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย หินหยาบ ท่อ ดิน หิน ปูนซีเมนต์
อิฐหรือซีเมนต์บล๊อค กระเบื้อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามั้นก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง น้ามันเบรค ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

30,000

บาท

30,000

บาท

150,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

110,000

บาท

รวม

70,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

95,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จาแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างขุดบ่อขยะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดบ่อขยะ-โกยขยะ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เช่น ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
ตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลาดับที่ 1 หน้า 92
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี-ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีผู้พิการ-ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ
ตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ลาดับที่ 5 หน้า 114 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 10,000 บาท
- อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเขื่องใน โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเภอเขื่องใน จานวน 20,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนสถานีตารวจภูธรเขื่องใน ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติดตารวจภูธรภาค 3 (ปักกลด) จานวน 30,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ลาดับที่ 7 หน้าที่ 114 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

จานวน

20,000

รวม
รวม

60,000

จานวน

60,000

บาท

บาท
60,000 บาท
บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

40,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็ก-เยาวชนตาบลบ้านกอก
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเด็ก-เยาวชน ตาบลบ้านกอก เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับการจัดทาโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่
16 มกราคม 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลาดับที่ 8 หน้า 119 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน
ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการดาเนินโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลาดับที่ 1 หน้า 117 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

200,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเข้าวัดพัฒนาจิตช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการเข้าวัดพัฒนาจิต
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องสังฆทาน
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลาดับที่ 7 หน้า 119 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ เช่น ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนรถ ค่าจ้างเหมากลองยาว
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลาดับที่ 5 หน้า 118 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
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โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวด เช่น ค่าจ้างเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถพร้อมตกแต่งขบวนแห่
จตุปัจจัย ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลาดับที่ 6 หน้า 118 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
พร้อมเก็บ ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลาดับที่ 4 หน้า 118 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
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จานวน

70,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัลสาหรับการแสดง
ค่าซื้อเกียรติบัตรพร้อมเข้ากรอบ ค่าจ้างเหมารถขบวนแห่พระพุทธรูป
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เวที/อาหาร/น้าดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลาดับที่ 9 หน้า 119 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าชุดแต่งกาย ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลาดับที่ 15 หน้า 121 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
งบเงินอุดหนุน
รวม

10,000

บาท

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพื่ออุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเขื่องใน
(งานรัฐพิธี-งานพระราชพิธี-งานสาธารณะประโยชน์)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลาดับที่ 13 หน้า 120 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

15,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

15,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

งานกิจการประปา

รวม

1,780,660

บาท

งบบุคลากร

รวม

264,660

บาท

รวม

264,660

บาท

จานวน

264,660

บาท

รวม

1,346,000

บาท

รวม

216,000

บาท

จานวน

216,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เช่น ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้าย ประชา
สัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัด โครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร ลาดับที่ 2
หน้า 90 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
แผนงานการพาณิชย์

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สานักปลัดเทศบาล
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าพนักงานประปา
จานวน 1 อัตรา
แผนพัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูและระบบประปา
จานวน 2 คนๆ ละ 9,000 บาท/เดือน
ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว7120 วล 9 ธ.ค. 59
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ

รวม

380,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เบรคเกอร์ ฟิวส์ ม้วนสายไฟฟ้า
ยาว ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ ประตูน้า มิเตอร์ กาว ข้องอ
ข้อต่อ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม
คลอรีน ปูนขาว น้ายาไลโซน ที่ใช้ในกิจการประปา
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

30,000

บาท

100,000

บาท

250,000

บาท

750,000

บาท

750,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปา
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

จานวน
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งบลงทุน

รวม

170,000

บาท

รวม

80,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ขนาดแรงดัน 7 kg /cm
มอเตอร์ 1,450 RPM., 380V/3PH/50Hz จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลาดับที่ 6
หน้า 141
เครื่องสูบน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
จานวน

40,000

บาท

รวม

90,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการขยายเขตประปา

จานวน

60,000

บาท

- โครงกาารขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บริเวณสวนนายสมศักดิ์ พลพวก ,
หมู่ที่ 2 ถนนหลังวัดบ้านนาแก้ว-สี่แยกฐานจุดบั้งไฟ รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตาบลบ้านกอก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านแหล่งน้า แผนงานการพาณิชย์ ลาดับที่ 8 หน้า 98 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

30,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องจ่ายสารเคมี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 10
แรงม้า 3 เฟส จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ ลาดับที่ 4
หน้า 141
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมสถานีจ่ายน้า แพลอย ท่อน้า
งานทุบ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จาแนก ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจาแนก ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 48/54

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:41

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

9,110,160

บาท

รวม

9,110,160

บาท

รวม

9,110,160

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่อ
อุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง จานวน 85,160 บาท
และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 6,840 บาท
เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคม
ของ พนักงานจ้าง
3. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ที่
เทศบาล
จะต้องจ่ายเป็นรายปี โดยคานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

91,902

บาท

3,500

บาท

งบกลาง
งบกลาง

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:41

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน
สาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาส ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานงบ
กลาง
ลาดับที่ 2 หน้า 122 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

หน้า : 49/54

5,808,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:41

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพให้แก่คนพิการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความ พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุน สาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาส ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานงบ
กลาง
ลาดับที่ 3 หน้า 122 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

หน้า : 50/54

1,577,400

บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:41

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล จานวน 1 ราย เดือนละ 500 บาท
จานวน 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาส ทางสังคม
และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานงบ
กลาง
ลาดับที่ 1 หน้า 122 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

หน้า : 51/54

6,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 14:07:41

สารองจ่าย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินหรือมีความจาเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีตั้งพิจารณา
ตามความเหมาะสม หริอต้องได้รับการอนุมัติจากคณะบริหาร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ช่วย เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และ แก้ไขปัญหาภัยหนาว
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. 2560
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอก ควัน ปี 2561
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4 /ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหล
หลาก และ ดินถล่ม ปี 2560
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4 /ว 1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหาร จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการ
สาธารณะ
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงาน
และ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ . 2557
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทา งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุด
หนุน ทั่วไป : สาหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุน
การ บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบ
กอง ทุนหลักประกันสุขภาพ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานงบกลาง
ลาดับที่ 4 หน้า 122 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
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เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท)
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจาปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3. หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
4. หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ซัก ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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