
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค
อําเภอ วารินชําราบ   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,852,859 บาท

งบบุคลากร รวม 7,190,459 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี  เป็น
เงิน 28,800 บาท /เดือน รองนายกเทศมนตรี 2 คน คนละ 15,840
 บาท/เดือน เป็นเงิน 725,760บาท (12 เดือน) 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี นายก
เทศมนตรีเป็นเงิน 6,000 บาท/เดือนรองนายกเทศมนตรี 2 คนๆ
ละ 4,500 บาท/เดือน เป็นเงิน180,000บาท
(12เดือน)  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีเป็นเงิน 6,000 บาท/เดือน รองนายกเทศมนตรี 2
 คนๆ ละ 4,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท (12 เดือน) 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีจํานวน 10,080
 บาท/เดือน เป็นเงิน 120,960บาท (12 เดือน)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท (12 เดือน) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
ค่าตอบแทน ประธานสภาเทศบาล จํานวน  15,840  บาท /เดือน
จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 190,080 บาท
ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลจํานวน12,960  บาท /เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็น      เงิน 155,520 บาท
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ๆ ละ 10,080 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600  บาท  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,342,139 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,020,439 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสํานัก
ปลัด ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  เจ้าพนักงานประชา
สัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานทะเบียน นัก
ทรัพยากร บุคคล ฯลฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 12
 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี         
(พ.ศ.2561-2563)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 73,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายเพิ่มให้
กับพนักงานเทศบาล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล  จํานวน  7,000  บาท/เดือน 
รองปลัดเทศบาล  จํานวน 3,500 บาท/เดือน หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน  3,500  บาท/เดือน หัวหน้าฝ่ายปกครอง จํานวน 1,500
 บาท/เดือน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1,500 บาท/เดือน และเงินค่า
ตอบแทนรายเดือน ปลัดเทศบาล 7,000/เดือน    รวมเป็น 84,000
 บาท/เดือน   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายเพิ่มให้
แก่พนักงานจ้าง         

งบดําเนินงาน รวม 4,410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 485,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   จํานวน 20,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลด้านอื่น ๆ
 จํานวน100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ด้านอื่น ๆ เช่นช่วยปฏิบัติราชการในเทศบาล ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นต้น  
 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล 
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 

ค่าใช้สอย รวม 1,945,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําของค่าล้างอัด/ขยายฟิล์มถ่ายรูปค่าแปล
เอกสารค่าจ้างเหมาคนงาน  ต่าง ๆ ประกอบด้วย  จ้างเหมายามรักษา
ความ
ปลอดภัย จ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาด จ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้าง
เหมา
ครูสอนเต้นออกกําลังกาย  ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้หรือสวนหย่อมหรือสนามหญ้าของทางราชการ ค่าจ้างเหมาขุดลอก
คลอง ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ ค่าจ้างเหมาป้ายจราจรกําหนดจุดห้ามจอดรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ติดตั้งในเขตเทศบาลตําบลเมืองศรีไค   ฯลฯ

ค่าธรรมเนียม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
สาธารณะ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ฯลฯ

ค่ารับวารสาร,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล  จํานวน   10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคลเช่นค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยว
กับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจ
งาน 
หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน (ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของรายได้จริง
ของปีที่ล่วงมา)
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล จํานวน  10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร 
เครื่องดื่มต่าง ๆเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ(ไม่รวมอยู่ใน
ร้อยละ 1.0 ของรายได้จริงของปีที่ล่วงมา) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149    ลําดับ
ที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่า
ใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลพนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสําหรับ
พิธีการ วันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ 

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้มี
สิทธิ  อื่น ๆ  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจําของเทศบาล
ตําบลเมืองศรีไค ผู้แทนชุมชน ตัวแทนเยาวชน ในเขตตําบลเมืองศรีไค 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลําดับ
ที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง  จํานวน  150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง  

ค่าวัสดุ รวม 1,070,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
หรือตามบัญชีการจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ อปท.ที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นจานชามแก้วนํ้านํ้าดื่ม ช้อนส้อม
สบู่ผงซักฟอกไม้กวาดผ้าถูพื้นอุปกรณ์ทําความสะอาดอื่น ฯลฯ สําหรับใช้
ในสํานักงานเทศบาล ค่าจัดซื้อถังขยะให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุประปา ปูน ทราย หิน ฯลฯ
           

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ในหม้อนํ้า สายไมล์ เพลา  ตลับลูกปืน  กันชน  สัญญาณไฟกระ
พริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันต่าง ๆ เช่นนํ้ามันดีเซลนํ้ามันเบนซินนํ้ามันเครื่อง
นํ้ามันจารบีฯลฯเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล สนับสนุนหน่วยงานอื่นใน
การช่วยดําเนินการตามหน้าที่ของเทศบาลหรือเทศบาลดําเนินการเอง 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น สี ฟิล์มถ่ายรูป กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ไม้อัดสําหรับทําป้าย ประชาสัมพันธ์การโฆษณาเผยแพร่
กิจการต่าง ๆ ของเทศบาลหรือตามบัญชีการจําแนกประเภทรายรับและ
รายจ่ายของอปท.ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด            

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือตามบัญชีการจําแนกประเภทรายรับและ
รายจ่ายของ อปท. ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

วัสดุอื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น ถังขยะเทศบาล ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 910,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล 
ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินหรือกิจการที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล  

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลหรือกิจการที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลขค่าธนาณัติค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์
อากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคมต่าง ๆ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ค่า
เช่าใช้คู่สายสําหรับ internet  ตําบลและบริการอื่น ๆหรือกิจการที่อยู่ใน
ความดูแลของ เทศบาล

งบลงทุน รวม 1,192,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,192,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับสายบริหาร  จํานวน  1
 ตัวๆ ละ 5,500 บาท สําหรับสายปฏิบัติ จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,300
 บาท โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้อง
ตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 203  ลําดับ
ที่ 1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะ  
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตาม
มาตรฐาน                                     
2.มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก                      
3.มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนนํ้า
เกลือ                                    
4.ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์                                          
5.มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์                                    
6.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
7.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
   1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
   2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
   3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
   4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
   5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
   6) ชุดเฝือกลม
   7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับส่งท่อก๊าซ
   8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
   9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 198 ลําดับ
ที่ 1
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องเสียง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงซึ่งประกอบด้วย แผงควบคุมเสียง 1
 เครื่อง เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอมป์ ขับตู้กลาง 15 นิ้ว 1 เครื่อง เครื่อง
ขยายเสียงเพาเวอร์แอมป์ ขับตู้ซับ 15 นิ้ว 1 เครื่อง เครื่องแยกสียง 3
 ทาง (ครอส) 1 เครื่อง ตู้ลําโพง 15 นิ้ว 4 ตู้ ตู้ลําโพง 18 นิ้ว 4 ตู้ เครื่อง
ปรับเสียง (BQ) 1 เครื่อง ตู้วางเครื่องเสียง 1 อัน ขาตั้งไมค์ 2 ตัว เครื่อง
เล่น DVD 1 เครื่อง ไมค์ลอยคู่  2 เครื่อง สายลําโพง VCT ใหญ่ (100
 เมตร) 1 ม้วน สายลําโพง VCT เล็ก (100 เมตร) 1 ม้วน สายปลั๊กแจ็ค
ต่อพวง 1 ชุด ปลั๊กแจ็คเสียบลําโพง 14 ตัว โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 187 ลําดับ
ที่ 1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูป จํานวน 22,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปสํานักงาน จํานวน  1 ตัว
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200 ลําดับ
ที่ 1 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 58,800 บาท

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว)จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 17,000 บาทรวมเป็น
เงิน 51,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562  
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดํา 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดํา จํานวน 3
 เครื่อง ๆละ 2,600 บาท รวมเป็นเงิน 7,800 บาท รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169 ลําดับ
ที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนปกครองอําเภอวารินชําราบ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี  

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อําเภอวารินชําราบ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอวารินชําราบ โดยมอบหมายให้  อบต
./เทศบาลหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการ  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 479,120 บาท
งบบุคลากร รวม 429,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 429,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัด ตําแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี 
จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคมแผน
ระดับตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนและประชาคมแผน   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  146  ลําดับ
ที่ 4

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการหอพัก ตามพระราช
บัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบ
การหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 จัดอบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบการหอพักในเขตพื้นที่  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  142  ลําดับ
ที่ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,549,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,160,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,160,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,567,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้อํานวยการกองคลัง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงาน
พัสดุ ฯลฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 71,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายเพิ่ม
ให้กับพนักงานเทศบาล   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน  3,500  บาท/เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆที่จ่ายเพิ่มให้
แก่พนักงานจ้าง 

งบดําเนินงาน รวม 1,319,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

ค่าใช้สอย รวม 1,057,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป คนงานเก็บค่าขยะ  คนงาน
จัดเก็บข้อมูลหอพักคนงานปรับปรุงเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ 
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ทั้ง11 หมู่บ้านใน
ตําบลเมืองศรีไค อันได้แก่  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148  ลําดับ
ที่ 5

ค่าธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล  
ค่าปรับปรุงระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ใน
ขั้นตอนที่ 3 การสํารวจข้อมูลภาคสนาม และขั้นตอนที่ 4 การจัดทําและ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 147  ลําดับ
ที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่า
ใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้มี
สิทธิ  อื่น ๆ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นกระดาษแฟ้มปากกาดินสอฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นแปลงไม้กวาดสบู่ผงซักฟอกฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่นกระดาษเขียนโปรส
เตอร์และอื่น ๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   
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งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งราคาและคุณลักษณะพื้นฐานให้
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ซึ่งราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2562  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล* ซึ่งราคาและคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,384,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,258,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,258,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,250,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานัก
ปลัด ตําแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจ นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,160 บาท
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ      
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบให้กับพนักงานเทศบาล 

งบดําเนินงาน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค
 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,313,320 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,279,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,147,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบล
เมืองศรีไค

จํานวน 617,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจํากองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลเมืองศรีไค เช่น ปฏิบัติหน้าที่ประจํารถดับเพลิง และรถบรรทุก
นํ้า ประจําศูนย์วิทยุ และอื่น ๆ จํานวน 6 คนๆ ละ 7,500
บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน 540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้สําหรับพนักงาน
ประจํากองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเมือง
ศรีไค   จํานวน  30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานประจํากองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเมืองศรีไค เช่น ค่าเดิน
ทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงกรณีใช้รถ
ยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ฯลฯ  จํานวน  30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคภายในกองอํานายการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลเมืองศรีไค เช่น ค่าใช้บริการโทรศัพท์ และ
อื่น ฯลฯ   จํานวน  7,200.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายกองอํานายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค จํานวน  1  ป้าย  (ตามแบบที่เทศบาลตําบลเมือง
ศรีไคกําหนด) จํานวน  10,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 94 ลําดับ
ที่ 1 

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองศรีไค จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  97 ลําดับ
ที่ 1 

โครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลําดับ
ที่ 2 
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โครงการฝีกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝีกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 101 ลําดับ
ที่  3

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการใช้รถใช้
ถนนให้ถูกกฎหมาย กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจราจร และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวก
กันน๊อค
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 99 ลําดับ
ที่ 1

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการ
ป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่  99 ลําดับ
ที่ 1 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยและป้องกันภัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยและป้องกัน
ภัย ประกอบด้วยกิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค และอื่น ๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลําดับ
ที่ 2 

โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย และ
สถานที่จําหน่าย และสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการ ร้าน
ค้า หาบเร่ แผงลอย และสถานที่ จําหน่ายและสะสมอาหาร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 100 ลําดับ
ที่ 3 
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ค่าวัสดุ รวม 132,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว + ชุดประกับ
ยึด +ขาตั้งสูง 2.5 เมตร พร้อมติดตั้ง  จํานวน  10 ชุด ๆ ละ 4,200
.-บาท  เป็นเงิน  42,000 บาท เพื่อติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง ทางร่วม 
ทางแยก ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดเติม
นํ้ายา ถังดับเพลิง ชนิดนํ้าและโฟม นํ้ายาสารระเหย ถังฉีดนํ้าดับเพลิงแบบ
สะพายหลัง และวัสดุดับเพลิงอื่น ๆ เป็นเงิน 40,000.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 20
 เมตร จํานวน 2 เส้นๆ 
ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20
 เมตร จํานวน 8 เส้นๆ 
ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 60,000.-บาท 
- หัวฉีดนํ้าดับเพลิงแบบปรับระดับนํ้าได้  มือจับแบบด้ามปืน จํานวน  1
  หัว จํานวน  17,500.-บาท

งบลงทุน รวม 34,120 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,120 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 11,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,960 บาท เป็น
เงิน 11,920 บาท บาร์ยาวไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว (ทําจากเหล็กคุณภาพ
ดี) เครื่องยนต์ 2 จังหวะ กําลังไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 203 ลําดับ
ที่ 2 

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเตียงนอนเหล็กแบบสองชั้น จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอนเหล็กแบบสองชั้นสําหรับใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2   ชุด  ราคา 3,500
.-บาท/ชุด   เป็นเงิน 7,000.-บาท โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 206 ลําดับ
ที่ 1 

วันที่พิมพ์ : 15/7/2562  14:29:32 หน้า : 14/34



จัดซื้อที่นอนสําหรับเตียงนอนเหล็กแบบสองชั้น จํานวน 15,200 บาท
ค่าจัดซื้อที่นอนสําหรับเตียงนอนเหล็กแบบสองชั้นสําหรับใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน  8 ชุด  ราคา 1,900
.-บาท/ชุด   โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
ราคามาตรครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 206 ลําดับ
ที่ 2  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,813,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,479,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,479,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 961,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการ
ศึกษา ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา นักสัน
ทนาการ เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างเงินค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวของพนักงานเทศบาล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน  3,500 บาท/เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินสมทบค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่มี
ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ้างเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายเพิ่มให้แก่
พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 1,182,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559  
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ค่าใช้สอย รวม 872,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 612,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายงานจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างยามรักษาความ
ปลอดภัย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลเมืองศรีไค ฯลฯ 

ค่าธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลง
ทะเบียนในการ ฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่า
ใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง  

ค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้มี
สิทธิ  อื่น ๆ  

โครงการนิเทศภายใน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศภายใน  เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  127  ลําดับ
ที่ 3

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประขาคมอาเซียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอา
เซียน เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  129 ลําดับ
ที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  127 ลําดับ
ที่  1
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โครงการเยาวชนสัมพันธ์ต่้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128  ลําดับ
ที่ 1

โครงการส่งเสริมการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดงานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่น  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าพาหนะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  129  ลําดับ
ที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานตาม
ปกติสําหรับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเมือง
ศรีไค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มรัด
สายไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอกไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํ้ายาถู
บ้าน นํ้ายาล้างจานไม้กวาดไม้ถูพื้น สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้หน้าต่าง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี โถส้วมอ่างล้างมือ ฯลฯ 

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเช่นลูกบอล ลูก
วอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ  ลูกแชร์บอล ตาข่ายฟุตบอล ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,FloppyDisk,Removable,Compact Disc,Flash Drive)
เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการ
สอน เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิ หนังสือนิทาน ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 152,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 64,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน 
จํานวน 2 เครื่องสําหรับอาคารอนุบาล1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด ม .5
รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู  
2) ชนิดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  201 ลําดับ
ที่ 1

ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสี จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้สําหรับเก็บ
เอกสารบานเปิดทึบมือฝังพร้อมแผ่นขั้นวางเอกสารเลื่อนปรับได้และ
กุญแจล็อค โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทํางาน จํานวน 7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ชุด โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
ปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่   130 ลําดับ
ที่ 1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smmart TV จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smmart TV 
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลเมืองศรีไค รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200 ลําดับที่ 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,056,250 บาท
งบบุคลากร รวม 1,602,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,602,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,168,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการ
ศึกษา ตําแหน่ง ครู  ฯลฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการของพนักงานครูเทศบาล 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง

งบดําเนินงาน รวม 1,653,610 บาท
ค่าใช้สอย รวม 901,330 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  128  ลําดับ
ที่ 2

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  132 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย เช่น  ค่าสมนาคุณวิยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯล
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  132 ลําดับ
ที่ 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 821,330 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลเมืองศรีไค
1) เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 20 บาทต่อคนต่อ
วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 558,600 บาท
2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,700 บาท ต่อคนต่อปี เป็น
เงิน 193,800 บาท 
3) ค่าหนังสือเรียน จํานวน 200 บาท ต่อคนต่อปี เป็นเงิน 12,200 บาท
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 200 บาทต่อคนต่อปี เป็นเงิน 12,200
 บาท
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 300 บาทต่อคนต่อปี เป็นเงิน 18,300
 บาท
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้  จํานวน 430 บาท ต่อคนต่อปี เป็น
เงิน 26,230 บาท
รวมเป็นเงิน  821,330  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131  ลําดับ
ที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 588,280 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 588,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเมืองศรีไค และเด็กอนุบาล เด็กป.1 – ป.6 
ในโรงเรียนในสังกัดสํานักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
อัตราคนละ  7.37 บาท จํานวน 260 วัน  ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม หมู่ที่ 2 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ที่ 5
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนงาม 
4. โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 
5. โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  124 ลําดับ
ที่ 4

ค่าสาธารณูปโภค รวม 164,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 122,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ต
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองศรีไค 

งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป
.1-ป.6 ในสังกัด สพฐ.

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 800,000 บาท  ในสังกัด สพฐ.   
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน ดัง
นี้
1.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) เป็นเงิน 364,000 บาท
2.โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์  เป็นเงิน 436,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,587,600 บาท

งบบุคลากร รวม 807,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 807,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 807,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัด ตําแหน่ง นัก
วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี   (พ.ศ.2561-2563) 

งบดําเนินงาน รวม 2,560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาทําความสะอาดถนน จัดเก็บขยะ
มูลฝอย จ้างเหมาคนงานประจํารถบรรทุกขยะ ค่าจ้างเหมานักบริบาล เพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยในพื้นที่ ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการรณค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่  84 ลําดับ
ที่ 1 
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โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลเมืองศรีไค จํานวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบ ค่านํ้ามัน ค่าโทรศัพท์ 
ค่าจ้างเหมาคนงานในโครงการ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้
บาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่  85   ลําดับ
ที่  2

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 85 ลําดับ
ที่ 1 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ      
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 112  ลําดับ
ที่  1

โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าจัดสถาน
ที่ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่  90 ลําดับ
ที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

ค่านํ้ายาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    จํานวน   50,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อใช้ในกิจการของ
เทศบาลหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการช่วยดําเนินการตามหน้าที่ของ
เทศบาลหรือเทศบาลดําเนินการเอง  
ค่าซื้อนํ้ายาเคมีเคมีภัณฑ์ต่าง ๆสําหรับกําจัดยุงลาย    จํานวน  100,000
  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ สําหรับกําจุดยุงลาย เช่น นํ้ายา
พ่นหมอกควันทรายอะเบทเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล หรือสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการช่วยดําเนินการตามหน้าที่ของเทศบาลหรือ เทศบาล
ดําเนินการเองหรือตามบัญชีการจําแนกประเภทรายรับและรายจ่าย
ของ อปท.ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย สําหรับคนงาน ประกอบด้วย เสื้อกั๊กสะท้อน
แสง/สําหรับพนักงาน สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่กวาดถนน สําหรับพนัก
งานเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ฯลน พร้อมสกรีนด้านหลัง “ทต.เมืองศรีไค”และงาน
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค จํานวน  11  หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 781,560 บาท

งบบุคลากร รวม 601,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 601,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 601,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน      
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2
 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)  

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูง
อายุ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 6  
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้กับราษฎรตาม
อํานาจหน้าที่ ที่เทศบาลสามารถดําเนินการได้
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่  92 ลําดับ
ที่ 5

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเมืองศรีไค ปรับทุกข์ เสริมสุข 
ให้ครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเมืองศรี
ไค ปรับทุกข์ เสริมสุข ให้ครอบครัว               
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่  92 ลําดับ
ที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,640,940 บาท

งบบุคลากร รวม 987,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 987,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 939,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองช่าง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายเพิ่ม
ให้กับพนักงานเทศบาล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 3,500 บาท/เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําของค่าสํารวจออกแบบ ประมาณการ
โครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาล ค่าล้างอัด/ขยายฟิล์มถ่ายรูป
ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯจ้างเหมารักษาความ
สะอาดค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนหย่อม
หรือสนามหญ้าของทางราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาดถนนในเขตรับผิดชอบ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ เช่นค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
เป็นต้น ฯลฯ

ค่าถ่ายเอกสาร/แบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่าง ๆในราชการของเทศบาล  
ค่าธรรมเนียม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิอื่น  และค่า
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่า
ใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลพนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้มี
สิทธิ  อื่น ๆ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  จํานวน  30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       จํานวน 150,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆเช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา และอื่น ๆ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นค้อนตะปูไม้ต่าง ๆ
 สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือตามบัญชีการจําแนกประเภทรายรับและ
รายจ่ายของ อปท. ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
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งบลงทุน รวม 2,983,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 42,000 บาท
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (ขนาดไม่
น้อยกว่า 21 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 34,000 บาท 
 2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204 ลําดับ
ที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,941,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเถลิง หมู่ที่ 7 บ้าน
โนนงาม

จํานวน 302,000 บาท

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวม 600.00 ตารางเมตร       
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  78   ลําดับ
ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายใส หมู่ที่ 9 บ้านมด
ง่ามใต้

จํานวน 231,000 บาท

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวม 480.00 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76    ลําดับ
ที่ 2

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม หมู่ที่ 2 จํานวน 62,000 บาท
ป้ายขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 1.90 เมตร 
- พื้นผิวก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี
- ป้ายกรุด้วยแกรนิตสีดํา ตัวอักษรเซาะร่องพร้อมลงสี ขนาดตัว
อักษร/ตราสัญลักษณ์ ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองศรีไคกําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลําดับที่ 3
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โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ 7 จํานวน 62,000 บาท
ป้ายขนาดกว้าง 4.00 เมตร  สูง 1.90 เมตร 
- พื้นผิวก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี
- ป้ายกรุด้วยแกรนิตสีดํา ตัวอักษรเซาะร่องพร้อมลงสี ขนาดตัว
อักษร/ตราสัญลักษณ์    
ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองศรีไคกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ที่ 5 จํานวน 62,000 บาท
ป้ายขนาดกว้าง 4.00 เมตร  สูง 1.90 เมตร 
- พื้นผิวก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี
- ป้ายกรุด้วยแกรนิตสีดํา ตัวอักษรเซาะร่องพร้อมลงสี ขนาดตัว
อักษร/ตราสัญลักษณ์ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองศรีไคกําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  78   ลําดับ
ที่ 1

โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตู 3 – หอพัก
โกเดนท์เพส หมู่ที่ 4 บ้านศรีไคออก

จํานวน 265,000 บาท

งานขยายผิวจราจร กว้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00
 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กรวม 550.00 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81     ลําดับ
ที่ 4

โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า วสส. หมู่ที่ 3 
บ้านศรีไคตก

จํานวน 289,000 บาท

งานขยายผิวจราจร กว้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00
 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กรวม 600.00 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 3

โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ากองทุนหมู่บ้าน–
บ้านนายคําหม่อน หมู่ที่ 10  บ้านดอนบาก

จํานวน 84,000 บาท

งานขยายผิวจราจร กว้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00
 เมตร ยาว 175.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กรวม 175.00 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77  ลําดับ
ที่ 1
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โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีไค – บ้าน
โพธิ์ใหญ่ หมู่ที่  5  บ้านแมด

จํานวน 616,000 บาท

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 300.00 เมตร 
ช่วงที่ 1 หน้าสนามกีฬาบ้านแมด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 125.00
 เมตร
- งานปะซ่อมผิวทาง (Skin Patching) จํานวน 15.00 ตาราง
เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
- งานซ่อมผิวลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05
 เมตร ระยะทางยาว 125.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 หน้าร้านบุญเพ็งเสาปูน กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00
 เมตร
- งานปะซ่อมผิวทาง (Skin Patching) จํานวน 20.00 ตาราง
เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
- งานซ่อมผิวลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05
 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83  ลําดับ
ที่ 1

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ จํานวน 100,000 บาท
ตามรูปแบบรายการเทศบาลตําบลเมืองศรีไคกําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79  ลําดับ
ที่ 4

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านอุดมชาติ จํานวน 100,000 บาท
ตามรูปแบบรายการเทศบาลตําบลเมืองศรีไคกําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79   ลําดับ
ที่ 3

โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมอาคารสํานักงานระหว่างอาคารป้องกันฯ 
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค

จํานวน 36,000 บาท

- งานปรับเกลี่ยทางเดิมผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 95.00
 เมตร
- งานดินถมคันทางกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง
ยาว 95.00 เมตร 
- งานผิวทางลูกรังกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 95.00 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77   ลําดับ
ที่ 2
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โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเมือง
ศรีไค

จํานวน 200,000 บาท

- งานย้ายรื้อถอนพร้อมติดตั้งประตู
- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าดาวไลท์
- งานครุภัณฑ์ติดตั้ง ผนังหุ้มเสา เคาน์เตอร์
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่   76  ลําดับ
ที่ 1

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค

จํานวน 155,000 บาท

- งานรื้อผนัง ก่ออิฐฉาบปูน ทาสี
- งานติดตั้งประตู
- งานย้ายรื้อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79  ลําดับ
ที่ 2

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก สายหน้าหอพักดอกไม้เพส หมู่ที่ 3 
บ้านศรีไคตก

จํานวน 253,000 บาท

ระยะทาง ยาวรวม 164.00 เมตร 
- ท่อคอนกรีต มอก.ชั้น 3 ขนาด Dia 0.40x1.00 เมตร จํานวน 148.00
 ท่อน
- บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.90x0.90x0.90
 เมตร จํานวน 16.00 บ่อ 
ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองศรีไคกําหนด
- ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 16.00 ฝา ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองศรีไคกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 1

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก สายหน้าหอพักพีระนุชเพส หมู่ที่ 4 
บ้านศรีไคออก

จํานวน 124,000 บาท

ระยะทาง ยาวรวม 80.00 เมตร 
-    ท่อคอนกรีต มอก.ชั้น 3 ขนาด Dia 0.40x1.00 เมตร จํานวน 72.00
 ท่อน
-    บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.90x0.90x0.90
 เมตร จํานวน 8.00 บ่อ  ตามแบบเทศบาลตําบลเมืองศรีไคกําหนด
- ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 8.00 ฝา ตามแบบ
เทศบาลตําบลเมืองศรีไคกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  79  ลําดับ
ที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุน ศพส. จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี   

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวารินชําราบ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงขอรับการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด  อําเภอวารินชําราบ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เมืองศรีไคเกมส์" จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เมืองศรีไค
เกมส”์ เช่น ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนผู้ตัดสินฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  121 ลําดับ
ที่ 2

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค เช่น ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าตอบแทนผู้ตัดสินฯ
ลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118  ลําดับ
ที่ 2
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117  ลําดับ
ที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลอยกระทง เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119  ลําดับ
ที่ 2 

โครงการวันสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสงกรานต์ เช่น กิจกรรมรดนํ้าขอ
พรผู้สูงอายุตําบลเมืองศรีไค ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ารางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119  ลําดับ
ที่ 1

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา
ตําบลเมืองศรีไค ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  116  ลําดับ
ที่ 1

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลเมืองศรีไค ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  119 ลําดับ
ที่ 4
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 142,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เกษตรกรและสมาชิกประจําศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลเมืองศรีไค
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 106 ลําดับ
ที่ 1

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการปลูกข้าวปลอดภัยโดยใช้อินทรีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้เกษตรกรและสมาชิก
ประจําศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตําบลเมืองศรีไค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 109 ลําดับ
ที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ สารเคมีป้องกัน กําจัดศัตรู
พืช ปุ๋ย ดอกไม้ พันธุ์ไม้ ฯลฯ เป็นต้น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,418,271 บาท

งบกลาง รวม 12,418,271 บาท
งบกลาง รวม 12,418,271 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยของธนาคาร 
ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยของธนาคาร 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในจํานวน
ร้อยละห้าของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 35,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมพนักงานจ้าง เป็น
รายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลเมืองศรีไค กําหนดจ่ายภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,700,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือ
จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ
ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือ
จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขต
เทศบาล

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและ
นอกเหนือจากทีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลโดยที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้าหรือกรณีตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายโดยให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็วรถ และงานอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทสไทย จํานวน 49,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ข้อ 16 กําหนดให้
สมาชิกสามัญต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้เงินจ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษ
หนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ทั้งนี้ไม่เกิน หนึ่ง
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (จํานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.167  ของเงินรายรับ
จริงของปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบ
ประมาณ 2561 มีรายได้  จํานวน 29,274,776 บาท) 
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เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 585,471 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดย
ให้
ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายได้ในงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีนั้นทั้งนี้ไม่รวม เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุด
หนุนทุกประเภทจากรัฐบาลและรายได้จากพันธบัตร (ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ 2563) จํานวน 29,274,776 คิดร้อยละ 2 ของประมาณ
การรายรับ) 
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