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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

1 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 7,961,000 บาท  
  1. งบบุคลากร  รวม 7,961,000 บาท   

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  จํานวน  7,961,000 บาท 

 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 4,564,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปใหพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ             

อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน (ฉบับที่ 3) ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตรา

เงินเดือนและจํานวนเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 

รับรองวาคุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 
ตั้งจายจากเงินรายได 

  1.1.2 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง  รวม 3,319,000 บาท  

■ เงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งไว 1,375,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557   

ตั้งจายจากเงินรายได  
 ■ เงินเดือนพนักงานจางทั่วไป  ตั้งไว 1,944,000 บาท 

            เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได 

 1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 78,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง     
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจําของสวนราชการ      

พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  

ตั้งจายจากเงินรายได       
 

----------------------------- 
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2 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม 69,104,850 บาท 
 1. งบดําเนินงาน รวม 1,516,200 บาท 

  1.1 หมวดคาตอบแทน  จํานวน 231,200 บาท 
1.1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว  10,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง 
ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีที่มีงานเรงดวนหรืออื่น  ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได   

1.1.2 ประเภทคาเชาบาน   ตั้งไว 196,200 บาท 
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินคาเชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ตั้งจายจากเงินรายได  

1.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว  25,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับ

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
ตั้งจายจากเงินรายได       

 1.2 หมวดคาใชสอย   จํานวน 246,000 บาท 
 1.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว 216,000 บาท 

■ คาจางเหมาบริการ   ตั้งไว 216,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาใหบุคคลภายนอกกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการ

ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางหรือการจางเหมา
แรงงานทําสิ่งของตางๆ   
ตั้งจายจากเงินรายได 

1.2.2 ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
   ต้ังไว 30,000 บาท 

■ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตั้งไว 30,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ของพนักงาน

เทศบาล ลูกจาง พนักงาน ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการศึกษา ฝกอบรม สัมมนาฯลฯ และผูที่
นายกเทศมนตรีสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหเทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกคาใชจายได  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ตั้งจายจากเงินรายได  
1.3 หมวดคาวัสดุ   จํานวน 1,038,000 บาท 

1.3.1 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว  5,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด น้ํายา ทําความสะอาด  แกวน้ํา  ถวย  ชาม  

ที่รองแกวฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
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1.3.2 ประเภทวัสดุกอสราง  ตั้งไว   20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ  เชน เหล็ก ไม อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง ยางแอสฟลท  

ลวด ตะปู บล็อกปูทางเทา ทอระบายน้ํา บอพักสําเร็จรูป กระเบื้อง ฯลฯ  เพื่อใชในงานกอสรางซอมแซม  
ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย รวมทั้งงานอื่นๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได 

1.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว 1,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง ไสกรองน้ํามันเครื่อง ฯลฯ   

เพ่ือใชในการจัดซอมรถยนต เครื่องจักรกลและอ่ืนๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได 

1.3.4 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย  ตั้งไว 8,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ เชน เสื้อ รองเทา กางเกง ถุงมือ ผาปดจมูก ฯลฯ     

ตั้งจายจากเงินรายได 
1.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว 5,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน หมึกพิมพสี และขาวดํา แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได 
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค  ต้ังไว 1,000 บาท

1.4.1 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม  ตั้งไว 1,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใช จายเกี่ยวกับการ ใชระบบอินเตอร เน็ตไดแก คาโทรศัพทที่ใชในระบบ

อินเตอรเน็ต คาธรรมเนียมการจดโดเมนเนม คาสมาชิก คาขอใชหมายเลข คาเชาเครื่องและอุปกรณ     
หรือคาบริการ คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 

 ตั้งจายจากเงินรายได 
2. งบลงทนุ  รวม  67,588,650 บาท 

2.1 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน   67,588,650 บาท 
  หมวดคาครุภัณฑ  รวม  1,127,000 บาท 

2.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน    ต้ังไว  548,500 บาท 
 ■ คาตูเอกสารรางเลื่อน   ต้ังไว  105,000 บาท 

              เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารรางเลื่อน จํานวน 1 หลัง ๆ  ละ 105,000 บาท โดย 1 หลัง มี 10 ตู
(เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงใหสามารถจัดซื้อไดตามราคาใน
ทองถิ่น) 

    ตั้งจายจากเงินรายได 
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ เพื่อใชในสํานักการชาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ งผลสัมฤทธิ์     

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 

 ■ คาโตะทํางานพรอมเกาอ้ีระดับ 7-8 ต้ังไว 8,500 บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ระดับ 7-8 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 8,500 บาท (เนื่องจาก
 เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงใหสามารถจัดซื้อไดตามราคาในทองถิ่น) 

ตั้งจายจากเงินรายได 
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(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือใชในสํานักการชาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ งผลสัมฤทธิ์ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)) 

 ■ คาตูเอกสารรางเลื่อน ต้ังไว 372,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารรางเลื่อน ขนาด 3820(L) x 915(W) 1980(H) mm.  จาํนวน 4 ชดุ  ๆ
ละ 93,000 บาท (เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงใหสามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาในทองถิ่น) 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือใชในสํานักการชาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ งผลสัมฤทธิ์ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)) 

 ■ คาตูเอกสารรางเลื่อน ต้ังไว 63,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารรางเลื่อน ขนาด 2540(L) x 915(W) 1980(H) mm. จํานวน 1 ชุด  ๆ
ละ 63,000 บาท (เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงใหสามารถจัดซื้อ
ไดตามราคาในทองถิ่น) 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือใชในสํานักการชาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ งผลสัมฤทธิ์ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)) 

 2.1.2 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 560,000 บาท 
 ■ คารถบรรทุก ต้ังไว 560,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก 4 ลอ ชนิดดั๊ม ยกเททายแบบไฮดรอลิค ขนาดไมนอยกวา      
1 ตัน เครื่องยนตดีเซล ความจุกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี. จํานวน 1 คันๆ ละ 560,000 บาท 
(เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงใหสามารถจัดซื้อไดตามราคาใน
ทองถิ่น) 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือใชในสํานักการชาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ งผลสัมฤทธิ์ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)) 

 2.1.3 ประเภทครุภัณฑและเผยแพร ต้ังไว 10,000 บาท 
 ■ คากลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล ต้ังไว 10,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล 
จํานวน 1 กลอง  ๆละ 10,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได 
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือใชในสํานักการชาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ งผลสัมฤทธิ์ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)) 

 2.1.4 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ต้ังไว 8,500 บาท 
 ■ คาเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) ต้ังไว 8,500 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) มีความละเอียดในการพิมพราง 
ไมนอยกวา1,200 x 1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ ขนาดA4 ไมนอยกวา 30  
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หนาตอนาทีหรือ 10.2 ภาพตอนาที, มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ ขนาดA4 ไมนอยกวา 17 
หนาตอนาทีหรือ 8.1 ภาพตอนาที, มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง, สามารถใชไดกับ A3, A4, letter, Legal และCustom โดยถาดใสกระดาษไดไม
นอยกวา 100 แผน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 8,500 บาท  

 ตั้งจายจากเงินรายได  
(จากโครงการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือใชในสํานักการชาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงาน แบบมุ งผลสัมฤทธิ์ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)) 

  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  รวม   66,461,650 บาท 
2.1.5 ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว 66,461,650 บาท 

■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 23   ต้ังไว 776,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 23 ดังนี ้

- กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 5.80-11.50 ม. ยาว 67.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 960.00 ตร.ม.  

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 23 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป                      

 (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ขางบานเลขที่ 245)               
   ตั้งไว 377,000 บาท 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ขางบานเลขที่ 245) ดังนี้ 
-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4.70-5.00 ม. ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม.  

พื้นที่ไมนอยกวา 365.00 ตร.ม. ทอระบายน้าํ ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 77 ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี       

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ขางบานเลขที่ 245) ยุทธศาสตรการพัฒนา        

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนเจริญราษฎร (ขางบานเลขที่ 97) 

  ต้ังไว 220,000 บาท 
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนเจริญราษฎร (ขางบานเลขที่ 97) ดังนี้ 

 -  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 205.00 ตร.ม. ทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 54.00 ม. 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนเจริญราษฎร (ขางบานเลขที่ 97) ยุทธศาสตรการพัฒนา      

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
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■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนสมเด็จ (ขางบานเลขที่ 80) 
   ต้ังไว  177,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนสมเด็จ (ขางบานเลขที่ 80) ดังนี้ 
-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 67.00 ม. หนา 0.15 ม.  

พื้นที่ไมนอยกวา 125.00 ตร.ม. ทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 67.00 ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนสมเด็จ (ขางบานเลขที่ 80) ยุทธศาสตรการพัฒนา      

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนนครบาล (ขางบานเลขที่ 60) 

   ต้ังไว  300,000 บาท 
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนนครบาล (ขางบานเลขที่ 60) ดังนี้ 

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 3.70-4.20 ม. ยาว 71.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 285.00 ตร.ม. ทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 71.00 ม. 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนนครบาล (ขางบ านเลขที่ 60) ยุทธศาสตรการพัฒนา               

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยพโลชัย 9 (ขางบานเลขที่ 12/2) 

  ต้ังไว 94,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยพโลชัย 9 (ขางบานเลขที่ 12/2) ดังนี้ 

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 26.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 47.00 ตร.ม. ทอระบายน้ํา 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 36.00 ม. 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยพโลชัย 9 (ขางบานเลขที่ 12/2) ยุทธศาสตรการพัฒนา

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนโพธ์ิทอง 

  ต้ังไว 874,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.ถนนโพธิ์ทอง ดังนี ้

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 1,085.00 ตร.ม.  

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 

 (จากโครงการกอสรางถนน คสล.ถนนโพธิ์ทอง ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป                      

 (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
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■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยสุขาอุปภัมภ 17 (ขางบานเลขที่ 18) 
  ต้ังไว 340,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยสุขาอุปภัมภ 17 (ขางบานเลขที่ 18) ดังนี้ 

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4.20-5.20 ม. ยาว 74.00 ม.หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 310.00 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 74.00 ม. 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการก อสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยสุขาอุปภัมภ 17 (ขางบา นเลขที่ 18)  ยุทธศาสตรการพัฒนา                 

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพโลชัย 9.1  

  ต้ังไว 930,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยพโลชัย 9.1 ดังนี ้

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไมนอยกวา 1,250.00 ตร.ม.  

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพโลชัย 9.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป                      

 (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 9 (ขางบานเลขที่ 299/29) 

  ต้ังไว 379,000 บาท 
 เพื่ อจ า ยเป นค า กอสรา งถนน  คสล.  ระบบระบา ยน้ํ า ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห  9                   

(ขางบานเลขที่ 299/29) ดังนี้ 
-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม.  

พื้นที่ไมนอยกวา 350.00 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 60.00 ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 9 (ขางบานเลขที่ 299/29) ยุทธศาสตรการพัฒนา                

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชลประทาน-ทาบอ 10  

  ต้ังไว 190,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยชลประทาน-ทาบอ 10 ดังนี้ 

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 3.00-4.20 ม. ยาว 111.00 ม.หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไมนอยกวา 310.00 ตร.ม.  

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี            
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชลประทาน-ทาบอ 10 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผน พั ฒ นาส าม ป    

 (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
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■ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสรรพสิทธ์ิ 7 
  ต้ังไว 1,069,300 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 7 ดังนี้ 
-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 6.00-6.50 ม. ยาว 278.00 ม. หนา 0.15 ม.  

พื้นที่ไมนอยกวา 1,650.00 ตร.ม.  
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี            

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
(จากโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสรรพสิทธ์ิ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป            

(พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยอุปลีสาน 2 

  ต้ังไว 904,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยอุปลีสาน 2 ดังนี ้

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4.55-6.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 1,490.00 ตร.ม.  

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยอุปลีสาน 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป   

 (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรา งปรับปรุ งทางเท าถนนอุปราช (ชวงถนนเขื่อนธานี-ถนนศรีณรงค )          

ถนนศรีณรงค (ชวงถนนอุปราช-ถนนสุปฎน) และถนนเขื่อนธานี (ชวงถนนอุปราช-ถนนสุปฎน) 
  ต้ังไว 1,249,500 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงทางเทาถนนอุปราช (ชวงถนนเขื่อนธานี-ถนนศรีณรงค)          
ถนนศรีณรงค (ชวงถนนอุปราช-ถนนสุปฎน) และถนนเขื่อนธานี (ชวงถนนอุปราช-ถนนสุปฎน) ดังนี้ 

- งานกอสรางคันหิน คสล. ยาว 575.00 ม. 
- งานปูคอนกรีตบล็อกสี หนา 0.06 ม. พื้นที่ 1,070.00 ตร.ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
          (จากโครงการกอสรางปรับปรุงทางเทาถนนอุปราช (ชวงถนนเขื่อนธานี-ถนนศรีณรงค) ถนนศรีณรงค (ชวง  ถนนอุปราช-

 ถนนสุปฎน) และถนนเขื่อนธานี (ชวงถนนอุปราช-ถนนสุปฎน)  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 

■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนอุปลีสาน (ขางบานเลขที่ 29)  
  ต้ังไว 158,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนอุปลีสาน (ขางบานเลขที่ 29)ดงันี ้
-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม.  

พื้นที่ไมนอยกวา 130.00 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 54 ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
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          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนอุปลีสาน (ข างบานเลขที่ 29)ยุทธศาสตรการพัฒนา               

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยเขื่อนธานี 1 

  ต้ังไว 418,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบระบายน้ําซอยเขื่อนธานี 1 ดังนี ้

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 133.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 320.00 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 142.00 ม. 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการกอสรางระบบระบายน้ําซอยเข่ือนธานี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป 

 (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางรางระบบระบายน้ําซอยเขื่อนธานี 3 

  ต้ังไว 535,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบบระบายน้ําซอยเขื่อนธานี 3 ดังนี ้

-  กอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวางเฉลี่ย 0.50 ม. ยาวไมนอยกวา 95.00 ม.  
-  งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี            

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
          (จากโครงการกอสรางรางระบบระบายน้ําซอยเขื่อนธานี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป 

 (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยสุขาสงเคราะห 17 

  ต้ังไว 3,714,500 บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยสุขาสงเคราะห 17 ดังนี้ 

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 0.40-8.00 ม. ยาว 788.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 3,140.00 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพัก ยาว 765.00 ม. 

- ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพัก ยาว 300.00 ม. 
- - งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยสุขาสงเคราะห 17 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน             

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนพรหมราช (ขางบานเลขที่ 572) 

  ต้ังไว 548,000 บาท 
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนพรหมราช (ขางบานเลขที่ 572) ดังนี้ 

-  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 1.75-3.65 ม. ยาว 177.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 500.00 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 177.00 ม. 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี            
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
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          (จากโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยแยกถนนพรหมราช (ขางบานเลขที่ 572) ยุทธศาสตรการพัฒนา                  

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

   ต้ังไว 4,250,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ 

-  ปรับปรุงดวงโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ โคมไฮเพรสเซอรโซเดียมเปนโคมชนิด 
 LED ขนาด 110-150 วัตต พรอมอุปกรณยึดจับ ในถนนสายหลักของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหวยมวง ต้ังไว 8,245,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงสวนสาธารณะหวยมวง ดังนี้ 
  - กอสรางระบบระบายน้ํา ยาวไมนอยกวา 270.00 ม. พรอมปรับปรุงระบบไฟฟาแสง
 สวางและกอสรางสนามฟุตซอล 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหวยมวง ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว ต้ังไว 6,375,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว ดังนี้ 
- ซอมแซมน้ําพุ 
- ปรับปรุงหองน้ําหองสวมอาคารเอนกประสงค 
- กอสรางทางจักรยาน 
- ปรับปรุงถนนเดิม 
- ปรับปรุงสนามเด็กเลน 
- ติดต้ังเครื่องออกกําลังกาย 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
          (จากโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 

■ โครงการติดต้ังเครื่องเลนออกกําลังกายและสนามเด็กเลน ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 
   ต้ังไว 1,520,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องเลนออกกําลังกายและสนามเด็กเลน ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง ดังนี้ 
-  กอสรางพ้ืนสนามเด็กเลน 
-  ติดต้ังเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 
-  งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
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          (จากโครงการติดตั้งเครื่องเลนออกกําลังกายและสนามเด็กเลน ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง ยุทธศาสตรการพัฒนา                

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงประตูทางเขาสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 

   ต้ังไว 807,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงประตูทางเขาสวนสาธารณะทุงศรีเมือง ดังนี้ 

- ปรับปรุงซุมประตูทางเขา-ออก ทุงศรีเมืองดานทิศใต 
- กอสรางรั้ว มานั่งสนาม ยาวไมนอยกวา 211 ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
          (จากโครงการปรับปรุงประตูทางเขาสวนสาธารณะทุงศรีเมือง ยุทธศาสตรการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป        

 (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดพลแพน    

    ต้ังไว 2,550,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดพลแพน ดังนี้ 

- กอสรางเมรุเผาศพ พรอมเตาเผาศพไรมลพิษวัดพลแพน 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
          (จากโครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดพลแพน ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป   

 (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงถนนทางเขาตลาดสดเทศบาล 5 

   ต้ังไว 487,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนทางเขาตลาดสดเทศบาล 5 ดังนี้ 

- กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 5.30-6.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม.  
พื้นที่ไมนอยกวา 710 ตร.ม.  

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการปรับปรุงถนนทางเขาตลาดสดเทศบาล 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป           

 (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงหองน้ํา อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ) 

   ต้ังไว 945,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองน้ํา อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ) ดังนี้ 

- รื้อเปลี่ยนวัสดุอุปกรณสุขภัณฑหองน้ํา จํานวน 4 หอง พรอมติดตั้งงานระบบ
 ประปาสุขาภิบาลหองน้ํา  

- ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ชั้น 3 และดาดฟา 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  
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          (จากโครงการปรับปรุงหองน้ํา อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ)  ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 6 และหองสุขา   

    ต้ังไว 1,282,500 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 6 และหองสุขา ดังนี้ 

- ปรับปรุงหลังคา, ติดตั้งแผงตาขายกั้นนก, ทาสีอาคาร 
- ปรับปรุงหองน้ําชาย-หญิง 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 6 และหองสุขา ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป     

 (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3   ต้ังไว 4,400,100 บาท 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ดังนี้ 
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
- กอสรางหองน้ําคนพิการ พรอมทางลาดคนพิการ 
- ปรับปรุงรางระบายน้ํา ชั้นตลาด, แผงขายสินคา, แผงประตูกั้น, ทางขึ้นชั้นบน 
- ปรับปรุงหองงานสุขาภิบาลชั้นตลาด 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่  

          (จากโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

   ต้ังไว 1,800,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงพ้ืนอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ 

- ปรับปรุงพื้นสํานักงาน พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,457 ตร.ม.  
- งานปรับปรุงระบบไฟฟา 

- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 

          (จากโครงการปรับปรุงพื้นอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป 

 (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

   ต้ังไว 900,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

-  ปรับปรุงหองน้ําชาย-หญิง จํานวน 6 หอง  
-  ติดตั้งแผงบังตาและปรับปรุงทาสีอาคาร 
-  งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
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          (จากโครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป        

 (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  ต้ังไว 470,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

- กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 490.00 ตร.ม.  
- ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 66.00 ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี           

ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
          (จากโครง การกอสร างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กข างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ยุ ทธศาสตร การพัฒน า               

 ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 
■ โครงการกอสรางหองจัดเตรียมวัสดุทางการแพทย    

    ต้ังไว 300,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางหองจัดเตรียมวัสดุทางการแพทย ดังนี้ 

- กอสรางอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาด 3.00x8.00 ม. จํานวน 1 หลัง 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
          (จากโครงการกอสรางหองจัดเตรียมวัสดุทางการแพทย ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป    

 (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการกอสรางรั้วสวน 11 ไร ดานทิศตะวันออก ต้ังไว 276,000 บาท 

เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วสวน 11 ไร ดังนี้ 
- ปรับปรุงรั้ว คสล. สูง 1.60 ม. ยาวไมนอยกวา 55 ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี            

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
          (จากโครงการกอสรางรั้วสวน 11 ไร ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)) 

■ โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  
   ต้ังไว 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ดังนี้ 
- งานซอมแซมหลังคาอาคารเรียน 4 (จงกลณี) ชั้น 4 พื้นที่ 570.00 ตร.ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 
          (จากโครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
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■ โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  
   ต้ังไว 200,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ดังนี้ 
- งานซอมหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียน 3 (4 ชั้น) 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 
          (จากโครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน         

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  

   ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดังนี้ 

- งานรื้อเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา, ฝาเพดาน, ทาสีอาคารปฐมวัย 
- งานซอมแซมหองน้ํา ตามแบบแปลน 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 
          (จากโครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคต้ือ 

    ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ ดังนี ้

- งานซอมเปลี่ยนสุขภัณฑหองน้ํา อาคารเรียน 2 ชั้น จํานวน 4 หอง 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 
          (จากโครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ ( เงินอุดหนุนทั่วไป)         

 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง  

    ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง ดังนี้ 

- งานขัดพื้นไมลงน้ํายาเคลือบ, ทาสีอาคาร 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 
(จากโครงการปรับปรุ งซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง ยุทธศาสตรการพัฒนา             

โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
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■ โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมประตูโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล   
    ต้ังไว 150,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงซอมแซมประตูโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ดังนี้ 
- งานประตูสแตนเลส กวาง 5.40 ม. สูง 1.90 ม. 
- งานประตูสแตนเลส กวาง 90 ซม. สูง 1.80 ม. 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
(จากโครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมประตูโรง เรียนเทศบาลบูรพาอุบล ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน      

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ การรื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล   

    ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคารื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เนื่องจากไดรับงบประมาณ

กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน งบประมาณ 10,328,000 บาท จากกรมสงเสริมฯ)  ดังนี้ 
-  รื้ออาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น ขนาด 9.00x52.00 ม. จํานวน 1 หลัง 
-  งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
          (จากโครงการรื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เนื่องจากไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น           

 12 หองเรียน งบประมาณ 10,328,000 บาท จากกรมสงเสริมฯ) ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป       

 (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการกอสรางปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  

    ต้ังไว 964,750 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดังนี้ 

- ถมดิน บดอัด, ปลูกหญาสนาม 
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
          (จากโครงการกอสรางปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน            

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
■ โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน (โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง)

    ต้ังไว 10,328,000 บาท 
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน (โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง) ดังนี้ 

-  กอสรางอาคาร คสล. สูง 4 ช้ัน จํานวน 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) ขนาด 13.50x36.00 ม. 
-  งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
          (จากโครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 หองเรียน ( โรง เรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง )  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
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■ โครงการกอสรางอาคารเรียนอเนกประสงค (โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง)  
   ต้ังไว 5,958,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารเรียนอเนกประสงค (โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง) ดังนี้ 
-  กอสรางอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาด 20.00x45.00 ม. 
-  งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งจายจากเงินรายได 

3,367,351 บาท และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 2,590,649 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจอํานาจหนาที่ 

          (จากโครงการกอสรางอาคารเรียนอเนกประสงค (โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง) ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
 

---------------------------- 
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แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง รวม 19,715,100 บาท 
1. หมวดงบกลาง  รวม   8,130,200 บาท 

 1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    ตั้งไว  3,500,000 บาท 
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ระหวางนายจางและผูประกันตน ซึ่งเปนพนักงานจาง

ของเทศบาลไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ในอัตรารอยละ 5 ตั้งแตงวดเดือนมกราคม 2557 เปนตนไป (ตามหนังสือที่  
อบ 0030/ว 033 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2556) 

(หมายเหตุ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานแจงรายละเอียดไว ดังนี้  คือ 
นายจาง ที่อยูในขายบังคับตามพระราชบัญญัติ (และผูประกันตนมาตรา 33) ตั้งแตงวดคาจาง เดือนมกราคม 
2557 เปนตนไป ใหนําสงในอัตราฝายละ 5% ของคาจาง ดังเดิม) 
ตั้งจายจากเงินรายได 
1.2 ประเภทคาใชจายในโครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ต้ังไว 300,000 บาท  

เพื่อจายใหแกผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพ    
คนละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0891.3/ว 
1202 ลงวันที่  17 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขและรายการรายจายที่เปนภาระผูกพัน         

              ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค  
                   (จากโครงกา รสนับสนุนสงเคราะหเ บี้ยยังชีพผูป วยเอดส ยุ ทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา ง              

ความเขมแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)) 
1.3 ประเภทเงินสํารองจาย  ตั้งไว 500,000 บาท 

         เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนที่ มีสาธารณภัยเกิดขึ้ น หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอน          
ของประชาชนเปนสวนรวม ซึ่งไมสามารถคาดการณไดในระหวางปงบประมาณ หรือไมสามารถจัดทํารายละเอียด
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณไวลวงหนาได เชน วาตภัย อุทกภัย การพัฒนาบูรณะซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน 
การซอมหรือการสรางถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ฯลฯ นอกจากนี้จะจายตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่จําเปน
เรงดวน ซึ่งไมมีงบประมาณตั้งจายไว  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2541 (รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 19) 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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1.4 ประเภทเงินชวยพิเศษ  ต้ังไว 10,000 บาท 
เพื่อจาย เปน เงิน ชวยเหลือค าทํา ศพของลูกจ าง ที่จ ายในกรณีลูกจา งถึงแกความตา ย             

 ในระหวางรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ
 และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  
 และร วมประกาศ หนั งสื อสั่ ง กา ร และแบบฟอรม เกี่ย วกั บกา รบริ หา รงา นบุ คคลของเทศบา ล            
 หมวด 11 ขอ 72 
 ตั้งจายจากเงินรายได 
1.5 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  จํานวน 3,820,200 บาท แยกเปน 

■ คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)    ตั้งไว  662,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ

รายรับจริงประจําปที่ผานมาไมรวมเงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแตทั้งนี้     
ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท (ตามขอบังคับ ส.ท.ท. พ.ศ. 2545 ขอ 16) 

 คํานวณ (รายรับจริง ป 2556 - เงินจายขาดจากเงินสะสม - เงินอุดหนุน) x 1/6 x 1/100 

   = (797,437,392.10 – 27,099,017.73 -373,189,042.20) x 1/6 x 1/100    
   = 661,915.56 
                 ตั้งไว  662,000 บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได 
           ■ คาใชจายในการจัดการจราจร  ตั้งไว 1,000,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สีจราจร ทินเนอร  แปรง สีเทอรโมพลาสติก ลูกแกว
สะทอนแสง เสาสะทอนแสง น้ํายารองพื้นการตีเสนจราจร ปายจราจร ปายหามจอด กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร เสาเหล็ก และอุปกรณการติดตั้งวัสดุอุปกรณ ไฟจราจร สติ๊กเกอร  หรือวัสดุอื่นๆ ที่ เขาในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณา ตั้งจายจากรายได ประเภทคาปรับที่ไดจากผูกระทําผิด ตาม พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 และรายไดประเภทอื่นๆ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 
0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539) 
ตั้งจายจากเงินรายได  

■ คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)   
   ตั้งไว 2,158,200 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตามหนังสือจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ มท 0808.3/ว 1157 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 เรื่องการดําเนินงานระบบหลักประกนัสขุภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตามที่เทศบาลไดแสดงความจํานงเขารวมการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ในป พ.ศ.2550 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และตามหนังสือ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ สปสช. 2.17/(อ)ว 00363 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 

 ตั้งจายจากเงินรายได  
       (จากยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)) 
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 2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ                                        รวม 11,584,900 บาท         
2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)  
   ตั้งไว   7,993,000   บาท 

      * สําหรับจายเปนเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (เทศบาล) ในอัตรารอยละ 2 
ของรายไดในงบประมาณรายจายประจําป  (และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม กรณีจายจากรายไดของเทศบาล) 
โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน  

 คํานวณ = 2% (ประมาณการรายรับประจําป 2558 - เงินที่มีผูอุทิศให - เงินอุดหนุน) 
  = 2% (632,000,000 – 300,000 - 232,054,500) 
  =  7,992,910 
  =  7,993,000 บาท 

 (ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท 0808.5/ว 43       
ลงวันที่ 23 กันยายน 2551) 
ตั้งจายจากเงินรายได 
2.2 ประเภทเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ  

     ต้ังไว 1,232,000 บาท 
             เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวของเงินบํานาญของผูรับบํานาญขาราชการ     
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ตั้งจายจากเงินรายได 
2.3 ประเภทเงินบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนและเงินบําเหน็จตกทอดลูกจางของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ต้ังไว 20,000 บาท 

       เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนและเงินบําเหน็จตกทอดลูกจาง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2263 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายการบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษ รายเดือน 
และบําเหน็จตกทอดลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได 
2.4 ประเภทเงินบําเหน็จลูกจางประจํา   ตั้งไว 1,889,300 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จใหลูกจางประจําซึ่งเกษียณอายุราชการและ/หรือมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได 
2.5 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ  ตั้งไว 201,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
2.6 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  ตั้งไว 240,000 บาท 

       เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ในอัตรารอยละ 5 ของบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0809.4/ว 1136 ลงวันท่ี      
7 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการ   
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (คาเงินเดือนครูและคาจางประจํา) 

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 
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2.7 ประเภทเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา (ก.ส.จ.) 
    ต้ังไว 9,600 บาท 

              เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ ในสถานศึกษา (ก.ส.จ.)        
ในอัตรารอยละ 3 ของลูกจางประจําและลูกจางถายโอน ตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่     
มท 0809.4/ว 1136 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (คาเงินเดือนครูและคาจางประจํา) 

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค 
 

------------------------------ 


