
 

ส่วนที่ 1 
 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 
ของ 

 
เทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

อาํเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 2 
 

เทศบญัญัต ิ

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 
ของ 

เทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

อาํเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 



บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

ของ  เทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

อาํเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 

   ด้าน  ยอดรวม  

ด้านบริหารงานท่ัวไป 13,994,320 

 1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,763,190 

 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,231,130 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 17,696,510 

 1. แผนงานการศกึษา 4,572,780 

 2. แผนงานสาธารณสขุ 4,967,770 

 3. แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 120,000 

 4. แผนงานเคหะและชมุชน 6,530,960 

 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 420,000 

 6. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ

นนัทนาการ 

1,085,000 

ด้านเศรษฐกิจ 270,000 

 1. แผนงานการเกษตร 220,000 

 2. แผนงานการพาณิชย์ 50,000 

ด้านการดาํเนินงานอ่ืน 1,645,630 

 1. แผนงานงบกลาง 1,645,630 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 33,606,460 

 
 

    



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

อาํเภอแวงใหญ่    จังหวัดขอนแก่น 

      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

     

  

 

งาน 
 งานบริหาร

ท่ัวไป  

 งาน

วางแผน

สถติแิละ

วิชาการ  

 งาน

บริหารงาน

คลัง  

 รวม  

งบ   

งบบุคลากร 5,798,050 266,760 2,076,240 8,141,050 

 เงินเดือน(ฝ่าย

การเมือง) 

2,624,640 - - 2,624,640 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 3,173,410 266,760 2,076,240 5,516,410 

งบดาํเนินงาน 3,229,800 119,120 958,520 4,307,440 

 คา่ตอบแทน 338,260 11,120 258,400 607,780 

 คา่ใช้สอย 1,880,620 108,000 280,120 2,268,740 

 คา่วสัด ุ 505,000 - 150,000 655,000 

 คา่สาธารณูปโภค 505,920 - 270,000 775,920 

งบลงทุน 181,800 - 92,900 274,700 

 คา่ครุภณัฑ์ 114,800 - 92,900 207,700 

 คา่ท่ีดนิและ

สิ่งก่อสร้าง 

67,000 - - 67,000 

งบรายจ่ายอ่ืน     

 รายจา่ยอ่ืน     

งบเงนิอุดหนุน 10,000 - 30,000 40,000 

 เงินอดุหนนุ 10,000 - 30,000 40,000 

รวม 9,219,650 385,880 3,157,660 12,763,190 

 

 

    



 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

  

     งาน  งาน

บริหาร

ท่ัวไป

เก่ียวกับ

การรักษา

ความสงบ

ภายใน  

 งาน

ป้องกัน

ภัยฝ่าย

พลเรือน

และ

ระงับ

อัคคีภัย  

 รวม  
            งบ 

งบบุคลากร 

 

579,960 - 579,960 

 เงินเดือน(ฝ่าย

การเมือง) 

- - - 

 เงินเดือน(ฝ่าย

ประจํา) 

579,960 - 579,960 

งบดาํเนินงาน 

 

330,170 321,000 651,170 

 คา่ตอบแทน 24,170 - 24,170 

 คา่ใช้สอย 306,000 285,000 591,000 

 คา่วสัด ุ  36,000 36,000 

 คา่

สาธารณปูโภค 

  - 

งบลงทุน 

 

- - - 

 คา่ครุภณัฑ์  - - 

งบรายจ่ายอ่ืน 

 

- - - 

 รายจา่ยอ่ืน - - - 

งบเงนิอุดหนุน 

 

- - - 

 เงินอดุหนนุ   - 

รวม 
       

910,130  

      

321,000  

    

1,231,130  

 



แผนงานการศึกษา 

     

  
 

                                              

งาน                  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา  

 งานระดับ

ก่อนวัยเรียน

และ

ประถมศึกษา  

 รวม  

             งบ 

งบบุคลากร 

  
                          314,640  

              -    

       

314,640  

  

เงินเดือน(ฝ่าย

การเมือง) 
  

                    -    

  

เงินเดือน(ฝ่าย

ประจํา) 
                                 314,640  

  

         

314,640  

งบดาํเนินงาน 

 

171,910 1,981,530 2,153,440 

 คา่ตอบแทน 53,910  53,910 

 คา่ใช้สอย 118,000 1,021,600 1,139,600 

 คา่วสัด ุ - 959,930 959,930 

  คา่สาธารณูปโภค                                            -                        -    

งบลงทุน 

 

- 568,700 568,700 

 คา่ครุภณัฑ์ -  68,700 68,700 

 คา่ท่ีดนิและ

สิ่งก่อสร้าง 

 500,000 500,000 

งบรายจ่ายอ่ืน - - - 

 รายจา่ยอ่ืน - - - 

งบเงนิอุดหนุน - 1,536,000 1,536,000 

 เงินอดุหนนุ  1,536,000 1,536,000 

          

รวม                           486,550      4,086,230      4,572,780  

 

 

 



 

แผนงานสาธารณสุข 
 

                                             

งาน                งบ 
 งานบริหาร

ท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข  

 งานบริการ

สาธารณสุข

และงาน

สาธารณสุข

อ่ืน  

 รวม  

    

งบบุคลากร 

       1,908,420               -        1,908,420  

 เงินเดือน(ฝ่าย

การเมือง) 

- - - 

 เงินเดือน(ฝ่าย

ประจํา) 

1,908,420 - 1,908,420 

งบดาํเนินงาน 2,536,350 365,000 2,901,350 

 คา่ตอบแทน 223,350  223,350 

 คา่ใช้สอย 1,913,000 365,000 2,278,000 

 คา่วสัด ุ 400,000 - 400,000 

 คา่สาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน 

 

- 53,000 53,000 

 คา่ครุภณัฑ์ - 53,000 53,000 

งบรายจ่ายอ่ืน 

   -   -   -  

  รายจา่ยอ่ืน  -   -   -  

งบเงนิอุดหนุน 

 

- 105,000 105,000 

 เงินอดุหนนุ - 105,000 105,000 

     

รวม      4,444,770        523,000      4,967,770  

 

 

 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   

  

 

                                           

งาน                 
 งาน

สวัสดกิาร

สังคมและ

สังคม

สงเคราะห์  

 รวม  

                      

งบ 
  

งบบุคลากร - - 

 เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 

 - 

 เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา) 

 - 

งบดาํเนินงาน 100,000 100,000 

 คา่ตอบแทน  - 

 คา่ใช้สอย 100,000 100,000 

 คา่วสัด ุ  - 

 คา่สาธารณูปโภค  - 

งบลงทุน - - 

 คา่ครุภณัฑ์  - 

งบรายจ่ายอ่ืน - - 

 รายจา่ยอ่ืน - - 

งบเงนิอุดหนุน 20,000 20,000 

 เงินอดุหนนุ 20,000 20,000 

    

รวม        120,000        120,000  

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน 

      

  

 

            งาน 
 งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน  

 งานไฟฟ้า

ถนน  

 งานกาํจดั

ขยะมูล

ฝอยและ

สิ่งปฏิกูล  

 งาน

บาํบัดนํา้

เสีย  

 รวม  

                            

งบ 
  

งบบุคลากร 1,962,690 - -  1,962,690 

 เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 

- - -  - 

 เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา) 

1,962,690  -  1,962,690 

งบดาํเนินงาน 

 

931,370 500,000 50,000 50,000 1,531,370 

 คา่ตอบแทน 116,250  -  116,250 

 คา่ใช้สอย 280,120 500,000 50,000 50,000 880,120 

 คา่วสัด ุ 535,000 - -  535,000 

 คา่สาธารณปูโภค - - -  - 

งบลงทุน 

  

            

60,900  

    

2,376,000  

              

-      

   

2,436,900  

 คา่ครุภณัฑ์ 60,900 12,000 -  72,900 

 คา่ท่ีดินและ

สิง่ก่อสร้าง 

 2,364,000 -  2,364,000 

งบรายจ่ายอื่น 

 

- - - - - 

 รายจา่ยอ่ืน - - - - - 

งบเงนิอุดหนุน 

 

- 600,000 -  600,000 

 เงินอดุหนนุ - 600,000 -  600,000 

รวม 
       

2,954,960  

    

3,476,000  

       

50,000  

       

50,000  

   

6,530,960  

 

 

 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

   

                   งาน 
 

 งานส่งเสริม

และ

สนับสนุน

ความ

เข้มแข็ง

ชุมชน  

 รวม  

           งบ 

งบบุคลากร - - 

 เงินเดือน(ฝ่าย

การเมือง) 

 - 

 เงินเดือน(ฝ่าย

ประจํา) 

 - 

งบดาํเนินงาน 250,000 250,000 

 คา่ตอบแทน  - 

 คา่ใช้สอย 250,000 250,000 

 คา่วสัด ุ  - 

 คา่สาธารณูปโภค  - 

งบลงทุน - - 

 คา่ครุภณัฑ์  - 

งบรายจ่ายอ่ืน 

 

- - 

 รายจา่ยอ่ืน - - 

งบเงนิอุดหนุน 170,000 170,000 

 เงินอดุหนนุ 170,000 170,000 

รวม 420,000 420,000 

 

 

 

 

 



 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 
 

        

                                                       

งาน                 
 งานกีฬา

และ

นันทนาการ  

 งาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น  

 รวม  

                 งบ 

งบบุคลากร - - - 

 เงินเดือน(ฝ่าย

การเมือง) 

- - - 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  - - 

งบดาํเนินงาน 130,000 695,000 825,000 

 คา่ตอบแทน -  - 

 คา่ใช้สอย 60,000 695,000 755,000 

 คา่วสัด ุ 70,000 - 70,000 

 คา่สาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน - - - 

 คา่ครุภณัฑ์ - - - 

งบรายจ่ายอ่ืน - - - 

 รายจา่ยอ่ืน - - - 

งบเงนิอุดหนุน 40,000 220,000 260,000 

 เงินอดุหนนุ 40,000 220,000 260,000 

     

รวม 170,000 915,000 1,085,000 

 

 

 

 



แผนงานการเกษตร 

   

                             งาน 
 

 งานส่งเสริม

การเกษตร  
 รวม  

            งบ 

งบบุคลากร 

 

- - 

 เงินเดือน(ฝ่าย

การเมือง) 

 - 

 เงินเดือน(ฝ่าย

ประจํา) 

 - 

งบดาํเนินงาน 

 

220,000 220,000 

 คา่ตอบแทน  - 

 คา่ใช้สอย 220,000 220,000 

 คา่วสัด ุ  - 

 คา่สาธารณูปโภค  - 

งบลงทุน 

 

- - 

 คา่ครุภณัฑ์  - 

งบรายจ่ายอ่ืน 

 

- - 

 รายจา่ยอ่ืน - - 

งบเงนิอุดหนุน 

 

- - 

 เงินอดุหนนุ - - 

รวม 220,000 220,000 

 

 

 

 

 



แผนงานการพาณิชย์ 

   

                                งาน 
 

 งานตลาด

สด  
 รวม  

             งบ 

งบบุคลากร - - 

 เงินเดือน(ฝ่าย

การเมือง) 

 - 

 เงินเดือน(ฝ่าย

ประจํา) 

 - 

งบดาํเนินงาน 50,000 50,000 

 คา่ตอบแทน  - 

 คา่ใช้สอย 50,000 50,000 

 คา่วสัด ุ  - 

 คา่สาธารณูปโภค  - 

งบลงทุน               -               -    

  คา่ครุภณัฑ์                  -    

งบรายจ่ายอ่ืน  -   -  

  รายจา่ยอ่ืน  -   -  

งบเงนิอุดหนุน               -               -    

  เงินอดุหนนุ                   -                   -    

รวม         50,000  
      

50,000  

    
 

แผนงานงบกลาง 
 

    งาน 
 งบกลาง   รวม  

                 งบ 

งบกลาง 

  
    1,645,630  

  

1,645,630  

รวม     1,645,630  
  

1,645,630  

 



เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

อาํเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.   2559  อาศยัอํานาจ 

ตามความในพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ.2552  มาตรา  65  จงึตรา 

เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ขึน้ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล 

ตําบลแวงใหญ่  และโดยอนมุตัขิองผู้วา่ราชการจงัหวดัขอนแก่น 

   
  

 

ข้อ 1. เทศบญัญัตนีิเ้รียกวา่ "เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559" 

 

ข้อ 2. เทศบญัญัตนีิใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  เดือน ตลุาคม  พ.ศ.  2558  เป็นต้นไป 

 

ข้อ 3. งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  เป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้                 

33,606,460  บาท 

     
  

 

ข้อ 4.  งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงิน 

อดุหนนุทัว่ไปเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้      33,606,460  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน 

ได้ดงันี ้

      
  

แผนงาน ยอดรวม   

ด้านบริหารท่ัวไป              13,994,320    

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป                  12,763,190    

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    1,231,130    

ด้านบริการชุมชนและสังคม              17,696,510    

  แผนงานการศกึษา                    4,572,780    

  แผนงานสาธารณสขุ                    4,967,770    

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์                       120,000    

  แผนงานเคหะและชมุชน                    6,530,960    

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน                       420,000    

  แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ                    1,085,000    

ด้านการเศรษฐกิจ                  270,000    

  แผนงานการเกษตร                       220,000    

  แผนงานการพาณิชย์                         50,000    



ด้านการดาํเนินงานอ่ืน                    1,645,630    

  งบกลาง                    1,645,630    

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้              33,606,460    

       
  

 

ข้อ 5.  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้       -       บาท 

ดงันี ้

      

  

งบ ยอดรวม   
งบกลาง                          -      
งบบคุลากร (หมวดเงินเดือน คา่จ้างประจํา และคา่จ้างชัว่คราว)     

งบดําเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุและหมวดคา่สาธารณูปโภค)     

งบลงทนุ (หมวดคา่ครุภณัฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง)     

งบรายจา่ยอ่ืน (หมวดรายจา่ยอ่ืน)     

งบเงินอดุหนนุ (หมวดเงินอดุหนนุ)     
รวมรายจ่าย                          -      

         

 

ข้อ 6. ให้นายเทศมนตรีตําบลแวงใหญ่ ปฏิบตักิารเบกิจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตั ิให้เป็นไป 

ตามระเบียบการเบกิจ่ายเงินของเทศบาลตําบลแวงใหญ่ 

   
  

 

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลแวงใหญ่ มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญัตินี ้

       
  

 

ประกาศ ณ  วนัท่ี  24  กนัยายน  พ.ศ. 2558 

   
  

       
  

    

(ลง

นาม) สุรพล  เวียงวงษ์ 

 

  

     

 (นายสรุพล  เวียงวงษ์) 

  

           นายกเทศมนตรีตําบลแวงใหญ่ 

 

        เหน็ชอบ 
    

  

     

            

 
  

      (ลงนาม)       ประจักร  ไชยกิจ 

    
  

                         (นายประจกัร์  ไชยกิจ) 

    
  

              นายอําเภอแวงใหญ่  ปฎิบตัริาชการแทน 

   
  

                    ผู้วา่ราชการจงัหวดัขอนแก่น 

    
  



รายงานประมาณการรายรับ 

ประจาํปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลตาํบลแวงใหญ่    

อาํเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น 

                

  

 รายรับจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

หมวดภาษีอากร               

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 221,860 243,413.00 277,957.00 322,738.00 311,000.00 4.08 323,700.00 

(2) ภาษีบํารุงท้องท่ี 50,555 45,614.00 48,949.00 50,447.00 48,900.00 2.25 50,000.00 

(3) ภาษีป้าย 67,419 58,241.60 80,535.00 94,321.00 95,000.00     0.74 94,300.00 

(4) อากรการฆา่สตัว์ -  - - -  - 

รวมหมวดภาษีอากร 339,834.00 347,268.60 407,441.00 467,506.00 454,900.00 2.88 468,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและ

ใบอนุญาต 

       

(1) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคมุ

การฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ 

- - - - - - - 



(2) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัพนนัเพิ่ม - - - - - - - 

(3) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคมุ

อาคาร 

- - - 560.00 -  600 

(4) คา่ธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลู

ฝอย 

144,800.00 136,640.00 166,500.00 211,310.00 194,000.00 8.81 211,100.00 

(5) คา่ธรรมเนียมเก็บและขนอจุจาระ

หร่ือสิ่งปฎิกลู 

- - - - - - - 

(6) คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือ

รับรองการแจ้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหาร 

- 2,300.00 4,450.00 13,250.00 13,000.00 - 13,000.00 

(7) คา่ธรรมจดทะเบียนพาณิชย์ - - - - - - 1,000 

(8) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียน

ราษฎร 

2,530.00 2,420.00 2,410.00 2,200.00 2,400.00        8.33 2,200.00 

(9) คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมาย

จราจรทางบก 

28,855.00 27,900.00 18,150.00 16,600.00 18,000.00    11.11 16,000.00 

(10) คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและ

ข้อบงัคบัท้องถ่ิน 

- - - - -  - 

(11) คา่ปรับการผิดสญัญา 215,400.00 89,052.00 30,696.00 36,137.60 30,000.00 - 30,000.00 



(12) คา่ปรับอ่ืน ๆ - - - - -  - 

(13) คา่ปรับใบอนญุาตรับทําการเก็บ

ขนฯ 

- - - - -  - 

(14) คา่ใบอนญุาตจดัตัง้สถาน

จําหนา่ยอาหารฯ 

- - - - -  - 

(15) คา่ใบอนญุาตจําหน่ายสินค้าใน

ท่ีสาธารณะ 

- - - - -  - 

(16) คา่ใบอนญุาตเก่ียวกบัการ

ควบคมุอาคาร 

5,257.00 6,310.00 8,453.00 3,510.00 8,000.00      56.25 3,500 

(17) คา่ใบอนญุาตเก่ียวกบัการ

โฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 

2,550.00 2,699.00 3,600.00 4,575.00 3,600.00 25.00 4,500 

(18) คา่ใบอนญุาตอ่ืน ๆ 41,770 24,280.00 47,010.00 49,710.00 50,000.00        2.00 49,000 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

และใบอนุญาต 

441,162.00 291,601.00 281,269.00 337,852.60 319,000.00 3.73 330,900.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        

(1) คา่เชา่หรือคา่บริการสถานท่ี 553,120.00 582,185.00 611,920.00 609,560.00 610,000.00 0.16 609,000.00 

(2) ดอกเบีย้ 219,238 372,793.75 401,233.00 556,438.30 400,000.00 37.50 550,000.00 

(3) รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ - - - - - - - 



รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 772,357.92 954,978.75 1,013,153.00 1,165,998.30 1,010,000.00 14.75 1,159,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ 

- - - - - - - 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ 
- - - - - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        

(1) เงินท่ีมีผู้อทุิศให้ - - - - -  - 

(2) คา่ขายแบบแปลน 89,000.00 90,500.00 30,100.00 98,200.00 30,000.00 100.00 60,000.00 

(3) คา่จําหนา่ยแบบพิมพ์และคําร้อง 68.00 70.00 96.00 122.00 100.00 - 100.00 

(4) คา่รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 520,766.00 211,334.00 224,700.60 317,012.00 288,000.00 4.17 300,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 609,834.00 301,904.00 254,896.60 415,334.00 318,100.00 13.20 360,100.00 

หมวดรายได้จากทุน - - - - - - - 

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - - - - - 

หมวดภาษีจัดสรร        

(1) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ - - - - -  2,000.00 

(2) ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรร

ได้ฯ 1/9 

1,977,123.45 2,228,423.65 2,438,319.20 2,472,807.65 2,400,000.00 - 2,400,000.00 

(3) ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. 

กําหนดแผนกระจายอํานาจ 

11,057,818.42 10,950,575.43 14,523,607.42 14,914,478.92 14,000,000.00 - 14,000,000.00 



(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 71,437.12 69,098.81 216,927.90 126,485.49 210,000.00     42.86 120,000.00 

(5) ภาษีสรุา 796,814.94 863,450.67 884,662.06 968,621.92 880,000.00 9.09 960,000.00 

(6) ภาษีสรรพสามิต 1,918,880 1,551,250.28 1,935,826.28 1,319,210.46 1,900,000.00       26.32 1,400,000.00 

(7) ภาษีการพนนั - - - - -  - 

(8  คา่ภาคหลวงแร่ 86,317.59 28,886.35 29,128.01 36,913.15 29,000.00 24.14 36,000.00 

(9) คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 171,071.08 272,246.84 320,474.23 269,860.07 320,000.00 -        

15.94 

269,000.00 

(10) คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิตกิรรมตามประมวลกฏหมาย

ท่ีดนิ 

1,042,687.00 887,307.00 1,130,572.00 890,688.00 1,130,000.00     21.24 890,000.00 

(11) ภาษีจดัสรรอ่ืน ๆ - - - - -  - 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,122,149.62 16,851,239.03 21,479,517.10 20,999,065.66 20,869,000.00        3.80 20,077,000.00 

หมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป        

(1) เงินอดุหนนุทัว่ไปสําหรับ

ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 

11,349,554.00 10,424,626.00 11,486,239.00 12,280,679.00 12,000,000.00 - 12,000,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป 11,349,554 10,424,626.00 11,486,239.00 12,280,679.00 12,000,000.00 - 12,000,000.00 

รวมทุกหมวด 30,634,891.54 29,171,617.38 34,922,515.70 35,666,435.56 34,971,000.00    1.65 34,395,000.00 

 



                    รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

                                         ประจาํปีงบประมาณ   2559 

                                            เทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

                                        อาํเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น 

       ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้   จาํนวน 34,395,000.- บาท แยกเป็น 

                                           รายได้จดัเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร    รวม    468,000  บาท บาท แยกเป็น 

  (1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ       จํานวน   323,700  บาท  บาท    

             คาํชีแ้จง    ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

และจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ         

  (2)  ภาษีบํารุงท้องท่ี     จํานวน     50,000 บาท บาท 

             คาํชีแ้จง    ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

และจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ         

  (3) ภาษีป้าย     จํานวน 94,300  บาท บาท    

             คาํชีแ้จง    ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

และจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ         

  (4) อากรฆ่าสตัว์     จํานวน                       -    บาท    



  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

              

หมวดค่าธรรเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต  รวม  330,900 บาท บาท แยกเป็น 

  (1) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการฆ่าสตัว์ฯ  จํานวน                       -    บาท    

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (2) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัพนนัเพ่ิม จํานวน                       -    บาท    

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (3) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร จํานวน 600  บาท บาท    

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (4) คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย จํานวน  211,100 บาท บาท    

  คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผ่านมาและคาดการณ์เพิ่มขึน้จากการขยายตวัของชมุชน 

  (5) คา่ธรรมเนียมเก็บและขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกลู จํานวน                       -    บาท    

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (6) คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจําหนา่ยหรือสะสมอาหาร   

        จํานวน  13,000  บาท  บาท    

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       



  (7) คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน   1,000 บาท บาท    

  คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผ่านมา เป็นรายได้จากคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 

ตามพระราชบญัญัตทิะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499       

  (8) คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร จํานวน  2,200  บาท บาท    

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (9) คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน  16,000  บาท [kmบาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  

(10) คา่ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบงัคบั

ท้องถ่ิน จํานวน                       -    บาท    

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (11) คา่ปรับการผิดสญัญา    จํานวน 30,000 บาท บาท    

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (12)  คา่ปรับอ่ืน ๆ   จํานวน                       -    บาท    

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (13) คา่ใบอนญุาตรับทําการเก็บขนฯ จํานวน                       -    บาท    



  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (14)  คา่ใบอนญุาตจดัตัง้สถานจําหนา่ยอาหารฯ จํานวน                       -    บาท    

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (15)  คา่ใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีสาธารณะ  จํานวน                       -    บาท    

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (16) คา่ใบอนญุาตเก่ียวกบัการควบคมุอาคาร  จํานวน  3,500 บาท บาท    

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (17) คา่ใบอนญุาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง     

        จํานวน 4,500 บาท  บาท    

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (18) คา่ใบอนญุาตอ่ืน ๆ    จํานวน 49,000 บาท  บาท    

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม         1,159,000 บาท  บาท แยกเป็น  

  (1)  คา่เชา่หรือบริการสถานท่ี    จํานวน              609,000 บาท บาท 

  คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น       



มา 

  (2) ดอกเบีย้    จํานวน              550,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

              

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้  

              

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม            360,100 บาท  บาท แยกเป็น  

  (1) เงินท่ีมีผู้อทุิศให้    จํานวน                        -    บาท 

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (2) คา่ขายแบบแปลน    จํานวน                60,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (3) คา่จําหนา่ยแบบพิมพ์และคําร้อง   จํานวน                     100 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ    จํานวน              300,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       



              

หมวดรายได้จากทุน    ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ 

              

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร     รวม        20,077,000 บาท  บาท แยกเป็น  

  (1) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน  จํานวน                  2,000 บาท บาท 

  คาํชีแ้จง  ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกบัท่ีคาดวา่จะได้รับ     

  (2) ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรได้ฯ  จํานวน           2,400,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (3) ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ   จํานวน         14,000,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน              120,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (5) ภาษีสรุา        จํานวน              960,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       



  (6) ภาษีสรรพสามิต     จํานวน           1,400,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (7) ภาษีการพนนั     จํานวน                        -    บาท 

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

  (8) คา่ภาคหลวงแร่       จํานวน                36,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (9) คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม       จํานวน              269,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (10) คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ     

         จํานวน              890,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

              

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงนิอุดหนุนท่ัวไป     รวม        12,000,000 บาท  บาท แยกเป็น  

  (1) เงินอดุหนนุทัว่ไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา   



         จํานวน         12,000,000 บาท บาท 

  

คาํชีแ้จง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัรับจริงปีท่ีผา่น

มา       

  (2) เงินอดุหนนุทัว่ไปโดยระบวุตัถปุระสงค์  จํานวน                        -    บาท 

  คาํชีแ้จง  -ไมไ่ด้ประมาณการรายรับไว้-       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                รายงานประมาณการรายจ่าย 

                                            ประจาํปีงบประมาณ  2559 

                                            เทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

                                         อาํเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 

  

 รายจ่ายจริง  
ประมาณการ 

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป               

งานบริหารทั่วไป               

งบบุคลากร               

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว        

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)        

(1) เงินเดือนนายก/รองนายก 877,560.00 583,834.76 695,520.00 695,520.00 695,520.00 - 695,520.00 

(2) เงินคา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก   120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 

(3) เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 

(4) เงินคา่ตอบแทนเลขานกุาร/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 182,160.00 116,454.17 198,720.00 198,720.00 198,720.00 - 198,720.00 

(5) เงินคา่ตอบแทนประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา

เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 

1,366,200.00 987,723.69 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 - 1,490,400.00 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,425,920.00             1,688,012.62        2,624,640.00        2,624,640.00       2,624,640.00                -           2,624,640.00  



  

 รายจ่ายจริง  
                                    ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

(1) เงินเดือนพนกังาน       2,034,229.45         1,872,302.31          1,788,283.54          2,020,219.00         2,725,800.00             1.88            2,776,920.00  

(2) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังาน                

    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว            58,180.00            175,724.02             150,730.00               18,420.00                           -                  -                   18,660.00  

    -  เงินเพ่ิมตามวฒิุ               33,116.45               25,290.00                            -                             -                  -                               -    

(3) เงินประจําตําแหน่ง               

    -  เงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมคา่ตอบแทนรายเดือน

ของปลดัเทศบาล 
         42,000.00              42,000.00               42,000.00             134,400.00            134,400.00                -                 134,400.00  

    -  เงินประจําตําแหน่งรองปลดัเทศบาลและหวัหน้าสาํนกั

ปลดัเทศบาล 
                              -                 41,323.00              84,000.00                -                   84,000.00  

(4) คา่จ้างลกูจ้างประจํา          376,920.00            419,040.00                      -      

(5) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของลกูจ้างประจํา            41,760.00              25,140.00             296,220.00                            -          



     -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว          603,720.00            723,030.00                 6,480.00                            -          

(6) คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง                722,895.47             220,800.00            345,360.00  -       59.27               140,660.00  

(7) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง                  106,060.00              18,000.00             4.28                 18,770.00  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)      3,156,809.45       3,290,352.78        3,031,899.01        2,541,222.00       3,307,560.00  -       4.06         3,173,410.00  

รวมงบบุคลากร      5,582,729.45       4,978,365.40        5,656,539.01        5,165,862.00       5,932,200.00  -       2.26         5,798,050.00  

 
       



  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

งบดาํเนินงาน        

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ        

ค่าตอบแทน        

(1) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน        

- คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั   - - 3,000.00 - 3,000.00 

- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 880,193.00 837,674.00 - 274,860.00 255,930.00 -       48.13 132,760.00 

(2)  คา่เบีย้ประชมุ 8,712.00 16,145.00 31,550.00 13,737.50 15,000.00 233.33 50,000.00 

(3)  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 28,140.00 9,000.00 4,200.00 55,880.00 15,000.00 - 15,000.00 

(4)  คา่เชา่บ้าน 77,200.00 64,200.00 56,050.00 47,400.00 90,000.00 - 90,000.00 

(5)  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 40,052.00 19,541.00 18,751.00 27,414.00 33,200.00 43.07 47,500.00 

(6)  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล 98,707.00 43,674.00 90,122.00 3,532.00 - -  

(7) เงินบําเหน็จลกูจ้างประจํา   154,180.00 - -  - 

รวมค่าตอบแทน 1,133,004.00 990,234.00 354,853.00 422,823.50 412,130.00 -      17.92 338,260.00 

ค่าใช้สอย        

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        

(1) คา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ 222,258.86 101,131.20 161,880.20 125,070.60 150,000.00 - 150,000.00 



(2) คา่จ้างเหมาบริการ 126,240.00 126,240.00 147,280.00 137,576.70 390,480.00 25.26 489,120.00 

(3) คา่ติดตัง้เคร่ืองรับสญัญาณอินเตอร์เน็ต     10,500.00  - 

(4) คา่ขออนญุาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ     15,000.00  15,000.00 

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ        

(1) คา่รับรอง 17,241.00 13,230.00 20,576.00 18,882.00 30,000.00 - 30,000.00 

3.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ 

       

(1) คา่ใช้จา่ยในการเลือกตัง้  403,263.40 - 10,000.00 10,000.00 2,900.00 300,000.00 

(2) คา่ใช้จา่ยสําหรับเดินทางไปราชการ 406,587.80 199,771.00 236,282.00 337,297.20 300,000.00 -       33.33 200,000.00 

(3) คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม้ และพวงมาลา 800.00 800.00 800.00 1,000.00 1,500.00 - 1,500.00 

(4) คา่ชดเชยความเสียหายหรือคา่สินไหมทดแทน   - - 5,000.00 - 5,000.00 

(5) โครงการจดังานวนัเทศบาล 30,000.00 19,830.00 19,941.00 27,889.00 30,000.00 - 30,000.00 

(6) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทศันศกึษาดงูานบคุลากรของเทศบาล 280,000.00 279,726.00 243,069.00 252,335.55 300,000.00 - 300,000.00 

(7) โครงการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   - 51,559.00 5,000.00 - 5,000.00 

(8) โครงการปรับปรุงระบบข้อมลูบคุลากรของเทศบาล   50,000.00 - 10,000.00 -       50.00 5,000.00 

(9) โครงการกิจกรรม 5ส   - - 20,000.00 - 20,000.00 

(10) โครงการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม จริยธรรมบคุลากรของเทศบาล   - - 20,000.00  20,000.00 

(11) โครงการประชาคมท้องถ่ินเพ่ือจดัทําแผนพฒันาสามปี 9,051.00 36,750.00 45,521.00 29,072.00 40,000.00 - 40,000.00 

(12) โครงการอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจภาษาเก่ียวกบัอาเซียน 

ประจําปี 2559 

   59,830.00 60,000.00 - 60,000.00 

(13) โครงการจดัทําข้อมลูหมูบ้่านและชมุชนในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ่   18,018.00 21,600.00 30,000.00 -       16.67 25,000.00 



 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอด ปี 2559 

ต่าง 

(%) 

(14) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ

กฎหมายท้องถ่ิน 

    30,000.00 - 30,000.00 

(15) โครงการประเมินความพงึพอใจในการให้บริการประชาชน     15,000.00  10,000.00 

(16) โครงการวนัท้องถ่ินไทย (18 มีนาคม )     5,000.00  5,000.00 

(17) โครงการฝึกอบรมชีแ้จงแนวทางและการจดัเก็บข้อมลู จปฐ. 15,575.00 18,270.00      

(18) โครงการจ้างนกัเรียน นกัศกึษาทาํงานชว่งปิดภาคเรียนฤดรู้อน  17,400.00      

(19) โครงการฝึกอบรมวินยัและการรักษาวินยัเบือ้งต้น     30,000.00  - 

(20) โครงการชว่ยเหลือประชาชนด้านที่อยูอ่าศยั     150,000.00  - 

(21) โครงการฝึกอบรมหรือจดัสง่บคุลากรเข้ารับการอบรมการใช้เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

    20,000.00  - 

4.  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม        

(1) คา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ 141,669.62 125,989.00 109,984.00 199,902.23 140,000.00 - 140,000.00 

(2) ประเภทคา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   24,000.00 - -  - 

รวมค่าใช้สอย 1,249,423.28 1,342,400.60 1,077,351.20 1,272,014.28 1,817,480.00 3.47 1,880,620.00 

ค่าวัสดุ        

(1) วสัดสุาํนกังาน 214,185.50 164,164.50 158,804.00 278,896.00 170,000.00 8.82 185,000.00 



  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(2) วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ 3,308.00 2,168.00 6,100.00 10,633.00 10,000.00 - 10,000.00 

(3) วสัดงุานบ้านงานครัว 11,660.00 20,381.00 33,090.00 23,407.00 30,000.00 - 30,000.00 

(4) วสัดกุ่อสร้าง 12,948.00 17,380.00 7,460.00 51,510.00 25,000.00 20.00 30,000.00 

(5) วสัดยุานพาหนะและขนสง่   - - 5,000.00 - 5,000.00 

(6) วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 77,360.00 106,675.00 125,950.00 142,640.00 150,000.00 - 150,000.00 

(7) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่   - 40,440.00 5,000.00 - 5,000.00 

(8) วสัดคุอมพิวเตอร์ 88,800.00 107,069.00 103,485.00 123,325.00 100,000.00 -       20.00 80,000.00 

(9) วสัดอ่ืุน ๆ  6,380.00 20,000.00 7,690.00 10,000.00 - 10,000.00 

(10) วสัดกุ่อสร้างบ้านให้ผู้ ด้อยโอกาส 90,900.00       

รวมค่าวัสดุ 499,161.50 424,217.50 454,889.00 678,541.00 505,000.00 - 505,000.00 

หมวดค่าสาธารณูปโภค        

ค่าสาธารณูปโภค        

(1) คา่ไฟฟ้า 268,910.72 323,730.78 420,834.77 456,567.22 400,000.00 -       12.50 350,000.00 

(2) คา่นํา้ประปา 21,377.54 34,289.44 38,893.26 23,443.44 60,000.00 - 60,000.00 

(3) คา่บริการโทรศพัท์ 42,441.98 42,177.02 40,609.86 38,161.54 55,000.00 -       45.45 30,000.00 

(4) คา่บริการไปรษณีย์ 6,000.00 6,000.00 12,000.00 16,812.00 22,000.00 13.64 25,000.00 



  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(5) คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 28,080.00 45.73 40,920.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 341,130.24 408,597.24 514,737.89 537,384.20 565,080.00 -      10.47 505,920.00 

รวมงบดาํเนินงาน 3,222,719.02 3,165,449.34 2,401,831.09 2,910,762.98 3,299,690.00 -       2.12 3,229,800.00 

งบลงทุน        

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

ค่าครุภัณฑ์        

(1) ครุภณัฑ์สํานกังาน 173,980.00 143,030.00 122,000.00 6,000.00 350,000.00 -       98.57 5,000.00 

(2) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 9,500.00 33,900.00 60,400.00 76,700.00 44,300.00 147.86 109,800.00 

(3) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 99,920.00 102,000.00 124,380.00 - 96,000.00  - 

(4) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - 39,990.00 22,500.00 - 39,000.00  - 

(5) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว    - 60,000.00  - 

(6) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       - 

(7) ครุภณัฑ์อ่ืน ๆ   59,800.00 - -  - 

(8) โครงการจดัตัง้ศนูย์อินเตอร์เน็ตชมุชน (Wi-Fi ชมุชน)    193,000.00 -   

รวมค่าครุภัณฑ์ 

         

283,400.00          318,920.00           389,080.00  

         

275,700.00          589,300.00  
-      80.52  

          

114,800.00  

หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               



ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

(1) โครงการปรับปรุงศนูย์เรียนรู้ชมุชน 

             

28,000.00              

(2) โครงการติดตัง้ผ้ามา่นห้องประชมุเทศบาล (อากคารหลงัเก่า)               40,000.00            

        

(3) โครงการปรับปรุงอาคารสํานกังาน (หลงัใหม)่             100,000.00            

(4) โครงการปรับปรุงตอ่เติมโรงจอดรถยนต์ดบัเพลิง             190,000.00            

(5) โครงการก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้ พิการ               65,000.00            

(6) โครงการก่อสร้างห้องนํา้ผู้ พิการ               90,000.00            

(7) โครงการปรับปรุงป้ายช่ือสํานกังานเทศบาลเป็นสองภาษา             

               

35,000.00  

(8) โครงการปรับปรุงห้องประชมุเทศบาลตําบลแวงใหญ่             

               

32,000.00  

(อาคารหลงัเก่า)               

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

          

28,000.00          485,000.00                      -    

                    

-                       -    
              -    

           

67,000.00  

รวมงบลงทุน 

         

311,400.00          803,920.00           389,080.00  

         

275,700.00          589,300.00  
-      69.15  

          

181,800.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

งบเงนิอุดหนุน               



เงนิอุดหนุน               

(1) เงินอดุหนนุสว่นราชการ               

-  โครงการจดังานรัฐพิธีและวนัสําคญัตา่ง ๆ 

               

8,000.00                8,000.00               10,000.00  

             

10,000.00              10,000.00  
              -    

               

10,000.00  

                

รวมงบเงนิอุดหนุน 

            

8,000.00             8,000.00            10,000.00  

          

10,000.00           10,000.00             -    

           

10,000.00  

งบรายจ่ายอ่ืน               

หมวดรายจ่ายอ่ืน               

รายจา่ยอ่ืน       

      

1,395,327.90        

รวมงบรายจ่ายอ่ืน - - - 1,395,327.90 -  - 

รวมงานบริหารทั่วไป 

      

9,124,848.47       8,955,734.74        8,457,450.10  

      

9,757,652.88       9,831,190.00  
-       6.22  

       

9,219,650.00  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ               

งบบุคลากร               

หมวดเงนิเดือน                

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

(1) เงินเดือนพนกังานเทศบาล       
           

169,760.00  
          229,200.00           16.39  

             

266,760.00  

(2) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังาน                

    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 
      

             

14,130.00  
                         -        

    -  เงินเพ่ิมตามวฒิุ                                  -        



(3) คา่จ้างพนกังานจ้าง             64,080.00            108,000.00  -     100.00                             -    

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  
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(4) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง 
      

             

43,920.00  
                         -                                 -    

รวมงบบุคลากร 
                    -                       -                        -    

         

291,890.00  
        337,200.00  -      20.89  

          

266,760.00  

งบดาํเนินงาน               

ค่าตอบแทน               

(1) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

              

    - ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
      

             

33,348.00  
            28,100.00  -       60.43  

               

11,120.00  

รวมค่าตอบแทน                     -                       -                        -    

          

33,348.00           28,100.00  
-      60.43  

           

11,120.00  

ค่าใช้สอย 
              

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
              

(1) คา่จ้างเหมาบริการ 

      

                          

-                             -    
  

             

108,000.00  

รวมค่าใช้สอย 

                    -                       -                        -    

                    

-                       -    
  

          

108,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน 
                    -                       -                        -    

          

33,348.00  
         28,100.00       323.91  

          

119,120.00  



รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                     -                       -                        -    

         

325,238.00          365,300.00  
        5.63  

          

385,880.00  

งานบริหารงานคลัง 
              

งบบุคลากร               

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว               

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

(1) เงินเดือนพนกังาน 
           

814,340.00            922,820.00          1,057,060.00  

        

1,193,428.20         1,379,760.00  
-       11.04  

          

1,227,480.00  

(2) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังาน 
               

9,760.00              

    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 
              28,020.00               38,160.00  

             

17,030.00                           -    
  

                           -    
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    -  เงินเพ่ิมตามวฒิุ 
                5,880.00                 6,360.00  

               

1,110.00                           -    
  

                           -    

(3) เงินประจําตําแหน่ง 
      

             

42,000.00              42,000.00  
              -    

               

42,000.00  

(4) คา่จ้างลกูจ้างประจํา            

110,400.00            255,360.00             270,060.00  

           

282,600.00            303,600.00  
         20.06  

             

364,500.00  

(5) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของลกูจ้างประจํา 
              

    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว              

18,000.00              29,940.00               20,550.00  

             

16,890.00              11,400.00  
-     100.00  

                           -    



(6) คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง            

289,279.96            325,140.00             331,200.00  

           

286,300.00            392,400.00  
           3.84  

             

407,460.00  

(7) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง 
              

    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 

      

             

56,645.00              46,140.00  
-       24.58  

               

34,800.00  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)        

1,241,779.96       1,567,160.00        1,723,390.00  

      

1,896,003.20       2,175,300.00  
-       4.55  

       

2,076,240.00  

รวมงบบุคลากร       

1,241,779.96       1,567,160.00        1,723,390.00  

      

1,896,003.20       2,175,300.00  
-       4.55  

       

2,076,240.00  

งบดาํเนินงาน 
              

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
              

ค่าตอบแทน 
              

(1) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

                              -    
                          

-    
      

    - ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ            

312,930.00  
          367,860.00                            -    

           

210,000.00  
          182,610.00             3.72  

             

189,400.00  

(2)  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ                

6,720.00  
                         -                 12,080.00  

             

21,080.00  
            10,000.00                -    

               

10,000.00  

(3)  คา่เชา่บ้าน              

42,000.00              28,500.00               24,000.00  

             

24,000.00              24,000.00  
              -    

               

24,000.00  

(4)  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร              

26,700.00              19,500.00               22,847.00  

             

36,500.00              35,000.00  
              -    

               

35,000.00  

(5)  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล              

23,020.00              29,735.00               36,787.00  

               

3,222.00                           -    
  

  

รวมค่าตอบแทน 

         

411,370.00          445,595.00            95,714.00  

         

294,802.00          251,610.00  
        2.70  

          

258,400.00  



  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  
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ค่าใช้สอย 
              

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
              

(1) คา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ                

4,586.05                6,476.00                 8,559.05  

             

12,914.30              15,000.00  
              -    

               

15,000.00  

(2) คา่จ้างเหมาบริการ 

      

               

8,108.01              75,120.00  
              -    

               

75,120.00  

2.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ               

(1) คา่ใช้จา่ยสําหรับเดินทางไปราชการ              

43,238.00              88,146.00               90,600.00  

             

32,310.00            100,000.00  
-       50.00  

               

50,000.00  

(2) โครงการสํารวจและปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

               116,200.00  
             

37,861.30  
                         -      

               

70,000.00  

(3) โครงการสร้างจิตสํานึกให้ผู้ มีหน้าทีชํ่าระภาษี              

21,135.00  
            16,200.00            

(4) โครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที ่
                    20,000.00    

               

20,000.00  

(5) โครงการศกึษาดงูานด้านการบนัทกึบญัชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

                    50,000.00                               -    

3. ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 
              



(1) คา่บํารุงรักษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์                

7,497.29              20,996.84               36,650.66  

             

21,907.69              70,000.00  
-       28.57  

               

50,000.00  

รวมค่าใช้สอย           

76,456.34          131,818.84           252,009.71  

         

113,101.30          330,120.00  
-      15.15  

          

280,120.00  

ค่าวัสดุ 
              

(1) วสัดสุาํนกังาน              

48,435.05              35,333.55               48,136.05  

             

54,274.00              60,000.00  
              -    

               

60,000.00  

(2) วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ

                  

220.00                     81.00                            -    

                          

-                  5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(3) วสัดงุานบ้านงานครัว 

               

2,118.00                4,864.00                            -    

                          

-                  5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(4) วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 

             

29,000.00              26,580.00               29,785.00  

             

31,080.00              40,000.00  
              -    

               

40,000.00  
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(5) วสัดคุอมพิวเตอร์ 

             

17,000.00              25,000.00               75,162.00  

             

17,100.00              40,000.00  
              -    

               

40,000.00  

(6) วสัดอ่ืุน ๆ               98,161.80            

รวมค่าวัสดุ 

          

96,773.05          190,020.35           153,083.05  

         

102,454.00          150,000.00  
           -    

          

150,000.00  

ค่าสาธารณูปโภค 
              

(1) คา่ไฟฟ้า 

           

168,733.95            164,007.30             187,288.16  

           

145,014.51            200,000.00  
-       10.00  

             

180,000.00  

(2) คา่นํา้ประปา คา่นํา้บาดาล                          46,427.38               70,476.16                           80,000.00           12.50                 



33,187.18  65,021.87  90,000.00  

(3) คา่บริการไปรษณีย์ 

               

5,000.00                8,500.00               14,500.00  

                          

-                             -                                 -    

รวมค่าสาธารณูปโภค 

         

206,921.13          218,934.68           272,264.32  

         

210,036.38          280,000.00  
-       3.57  

          

270,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน 

         

791,520.52          986,368.87           773,071.08  

         

720,393.68       1,011,730.00  
-       5.26  

          

958,520.00  

งบลงทุน               

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

ค่าครุภัณฑ์               

(1) ครุภณัฑ์สํานกังาน 

               

9,950.00                6,050.00                            -    

               

2,580.00                           -    
  

                 

5,000.00  

(2) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

             

14,800.00              14,500.00               34,400.00  

             

33,300.00              56,300.00  
         56.13  

               

87,900.00  

รวมค่าครุภัณฑ์ 

          

24,750.00           20,550.00            34,400.00  

          

35,880.00           56,300.00  
       65.01  

           

92,900.00  

หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

- ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณรายจา่ยไว้ -               

รวมงบลงทุน 

          

24,750.00           20,550.00            34,400.00  

          

35,880.00           56,300.00  
       65.01  

           

92,900.00  

                

                

  
 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ยอด   ปี 2559  



 ต่าง  

 (%)  

งบเงนิอุดหนุน               

หมวดเงนิอุดหนุน               

เงนิอุดหนุน               

1. เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

(1) อดุหนนุศนูย์ข้อมลูข่าวสารการจดัซือ้จดัจ้างอําเภอแวงใหญ่              

30,000.00  
            30,000.00               30,000.00  

             

30,000.00  
            30,000.00                -    

               

30,000.00  

รวมงบเงนิอุดหนุน 

          

30,000.00           30,000.00            30,000.00  

          

30,000.00           30,000.00  
              -    

           

30,000.00  

รวมงานบริหารงานคลัง 

      

2,088,050.48       2,604,078.87        2,560,861.08  

      

2,682,276.88       3,273,330.00  
-       3.53  

       

3,157,660.00  

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป      

11,212,898.95      11,559,813.61       11,018,311.18  

     

12,765,167.76      13,469,820.00  
-       5.25  

      

12,763,190.00  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
              

งบบุคลากร               

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว               

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

(1) เงินเดือนพนกังาน 
      

                          

-              198,960.00  
              -    

             

198,960.00  

(2) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังาน 
      

                          

-          

    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 
      

                          

-                             -    
  

                           -    



    -  เงินเพ่ิมตามวฒิุ 
      

                          

-                             -    
  

                           -    

(3) คา่จ้างลกูจ้างประจํา 

      

           

313,260.00            331,440.00  
         14.95  

             

381,000.00  

(4) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของลกูจ้างประจํา 
                                 -        

    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 

      

                          

-                             -    
  

                           -    

(5) คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 

      

           

128,160.00            216,000.00  
-     100.00  

  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(6) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง 
              

    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 

      

             

87,840.00                           -    
  

                           -    

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)  

                    -                       -                        -    

         

529,260.00          746,400.00  
-       22.30  

          

579,960.00  

รวมงบบุคลากร 

                    -                       -                        -    

         

529,260.00          746,400.00  
-       22.30  

          

579,960.00  

งบดาํเนินงาน 
              

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
              

ค่าตอบแทน 
              

(1) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

              



   - เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
      

             

56,940.00  
            62,200.00  -       61.14  

               

24,170.00  

รวมค่าตอบแทน                     -                       -                        -    
          

56,940.00  
         62,200.00  -       61.14  

           

24,170.00  

ค่าใช้สอย 
              

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
              

(1) คา่จ้างเหมาบริการ 

      

                          

-                             -    
  

             

306,000.00  

รวมค่าใช้สอย 

                    -                       -                        -    

                    

-                       -    
  

          

306,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน                     -                       -                        -    
          

56,940.00  
         62,200.00         430.82  

          

330,170.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
                    -                       -                        -    

         

586,200.00  
        808,600.00           12.56  

          

910,130.00  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย               

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
              

ค่าใช้สอย 
              

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

1.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ 

              



(1) โครงการป้องกนัอบุตัิเหตทุางถนน 

             

50,000.00              50,000.00               48,800.00  

             

50,000.00              50,000.00  
              -    

               

50,000.00  

(2) โครงการสง่เสริมกิจกรรมสมาชิก      อปพร. เน่ืองในวนัสถาปนา อปพร. (22 

มีนาคม) 

             

10,000.00  
            14,835.00               14,045.00  

             

13,757.00  
            30,000.00  -       50.00  

               

15,000.00  

(3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
                              -    

                          

-    
              5,000.00                -    

                 

5,000.00  

(4) โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน      (อปพร.)                  73,000.00  
             

73,550.00  
          120,000.00                -    

             

120,000.00  

(5) ประเภทโครงการรณงค์ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้ความรู้แกป่ระชาชนในการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด 

    

             90,495.00  
             

25,000.00  
            25,000.00                -    

               

25,000.00  

(6) ประเภทโครงการจดัตัง้และพฒันาเครือข่ายผู้ประสานพลงัแผ่นดนิ 25 ตาสบั

ปรด 

            175,000.00                            -    
                          

-    
            70,000.00                -    

               

70,000.00  

(7) ประเภทโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)             121,040.00                      -      

(8) ประเภทโครงการฝึกอบรม อปพร.             100,000.00                      -      

รวมค่าใช้สอย           

60,000.00          460,875.00           226,340.00  

         

162,307.00          300,000.00  
-         5.00  

          

285,000.00  

ค่าวัสดุ 
              

(1) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย                

4,720.00                6,000.00                 6,000.00  

               

6,000.00                6,000.00  
              -    

                 

6,000.00  

(2) วสัดเุคร่ืองดบัเพลิง              

30,000.00              21,000.00               29,750.00  

             

22,900.00              30,000.00  
              -    

               

30,000.00  

รวมค่าวัสดุ 
                   27,000.00            35,750.00                     36,000.00                -               



34,720.00  28,900.00  36,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน           

94,720.00          487,875.00           262,090.00  

         

191,207.00          336,000.00  
-       4.46  

          

321,000.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

งบลงทุน               

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
              

ค่าครุภัณฑ์ 
              

1.  ครุภัณฑ์อ่ืน                

(1) ป้ายสามเหลี่ยมจดุตรวจ 
      

             

30,000.00  
                         -                                 -    

(2) เคร่ืองสบูนํา้                     20,000.00      

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 
                    -                       -                        -    

          

30,000.00  
                   -                           -    

รวมงบลงทุน 

                    -                       -                        -    

          

30,000.00           20,000.00  
-    100.00  

                     -    

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย           

94,720.00          487,875.00           262,090.00  

         

221,207.00          356,000.00  
-       9.83  

          

321,000.00  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน           

94,720.00          487,875.00           262,090.00  

         

807,407.00       1,164,600.00  
        5.71  

       

1,231,130.00  

  
              

 

       



 

        

        

        

        

        

        

        

        

       

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
              

งบบุคลากร               

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว               

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

(1) เงินเดือนพนกังาน 
      

           

196,850.00            249,240.00  
         10.64  

             

275,760.00  

(2) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังาน                         -      



    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 
      

               

1,860.00                           -    
  

                           -    

    -  เงินเพ่ิมตามวฒิุ                                  -                                 -    

(3) คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 

      

             

14,400.00              48,000.00  
-       76.50  

               

11,280.00  

(4) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง 
              

    -  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 

          
  

               

27,600.00  

รวมเงนิเดือนฝ่ายประจาํ  

                    -                       -                        -    

         

213,110.00          297,240.00  
        5.85  

          

314,640.00  

รวมงบบุคลากร 

                    -                       -                        -    

         

213,110.00          297,240.00  
        5.85  

          

314,640.00  

งบดาํเนินงาน 
              

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
              

ค่าตอบแทน 
              

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

              

-  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

      

           

114,852.00              98,520.00  
-       45.28  

               

53,910.00  

รวมค่าตอบแทน 

                    -                       -                        -    

         

114,852.00           98,520.00  
-      45.28  

           

53,910.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  



ค่าใช้สอย 
              

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
              

(1) คา่จ้างเหมาบริการ 

      

                          

-                             -    
  

             

108,000.00  

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ 

              

1) โครงการจ้างนกัเรียน นกัศกึษาภาคเรียนฤดรู้อน 

                 27,000.00  

             

32,200.00                           -    
  

                           -    

2) โครงการจดัประชมุเพ่ือจดัทําแผนการศกึษา 

      

               

7,410.00              10,000.00  
              -    

               

10,000.00  

รวมค่าใช้สอย 

                    -                       -              27,000.00  

          

39,610.00           10,000.00  
   1,080.00  

          

118,000.00  

ค่าวัสดุ 
              

(1) วสัดกุารศกึษา              

20,000.00                              -    

               

4,730.00              10,000.00  
-     100.00  

                           -    

(2) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย              

24,960.00                 22,800.00  

                          

-                30,000.00  
-     100.00  

                           -    

รวมค่าวัสดุ           

44,960.00                     -              22,800.00  

            

4,730.00           40,000.00  
-    100.00  

                     -    

รวมงบดาํเนินงาน           

44,960.00                     -              49,800.00  

         

159,192.00          148,520.00  
       15.75  

          

171,910.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา           

44,960.00                     -              49,800.00  

         

372,302.00          445,760.00  
        9.15  

          

486,550.00  

  
                     -              

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
              

งบดาํเนินงาน 
              



หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
              

ค่าใช้สอย 
              

1.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ 

              

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(1) โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ              

35,000.00              31,897.00               35,000.00  

             

35,000.00              35,000.00  
              -    

               

35,000.00  

(2)  คา่ใช้จา่ยในการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา 
                1,100.00               15,000.00  

             

15,000.00  
            15,000.00  -       33.33  

               

10,000.00  

(3) โครงการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั ในศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลแวง

ใหญ่(บ้านหนองกระรอก) และโรงเรียนอนบุาลเทศบาลตําบลแวงใหญ่ 
                    50,000.00    

             

100,000.00  

(4) โครงการจดัตัง้โรงเรียนอนบุาลเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 
            

             

300,000.00  

(4) โครงการสนบัสนนุคา่อาหารกลางวนั 
           

271,270.00            349,440.00             360,360.00  

           

436,800.00            537,600.00  
              -    

             

537,600.00  

2.  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 
              

(1) คา่ซอ่มแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

                    30,000.00  
              -    

               

30,000.00  

(2) คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ 

                      9,000.00  
              -    

                 

9,000.00  



รวมค่าใช้สอย          

306,270.00          382,437.00           410,360.00  

         

486,800.00          676,600.00  
       50.99  

       

1,021,600.00  

ค่าวัสดุ 
              

(1) วสัดสุาํนกังาน 

                    10,000.00  
              -    

               

10,000.00  

(2) วสัดงุานบ้านงานครัว 

      

               

9,000.00                9,000.00  
              -    

                 

9,000.00  

(3) วสัดคุอมพิวเตอร์ 

                      7,000.00  
              -    

                 

7,000.00  

(4) วสัดอุาหารเสริม (นม)            

904,711.65            896,541.09             338,576.11  

           

775,923.46            887,040.00  
           5.29  

             

933,930.00  

รวมค่าวัสดุ          

904,711.65          896,541.09           338,576.11  

         

784,923.46          913,040.00  
        5.14  

          

959,930.00  

รวมงบดาํเนินงาน       

1,210,981.65       1,278,978.09           748,936.11  

      

1,271,723.46       1,589,640.00  
       24.65  

       

1,981,530.00  

งบลงทุน 
              

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
              

ค่าครุภัณฑ์ 
              

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(1) ครุภณัฑ์สํานกังาน 

      

               

6,400.00              20,000.00  
         80.00  

               

36,000.00  

(2) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
      

             

20,000.00  
                         -      

                 

9,400.00  



(3) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                                        -    

(4) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์             
                    

23,300  

(5) ครุภณัฑ์อ่ืน        
         

198,000.00  
                         -                                 -    

รวมค่าครุภัณฑ์                     -                       -                        -    
         

224,400.00  
         20,000.00       243.50  

           

68,700.00  

หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

(1) โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแวงใหญ่ (บ้าน

หนองกระรอก)  
                  100,000.00    

             

500,000.00  

(2) โครงการก่อสร้างรัว้ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบล        แวงใหญ่ (บ้าน

หนองกระรอก) 
            

             

500,000.00  

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
                100,000.00       400.00  

          

500,000.00  

รวมงบลงทุน 

                    -                       -                        -    

         

224,400.00          120,000.00  
     373.92  

          

568,700.00  

งบเงนิอุดหนุน               

หมวดเงนิอุหนุน               

1. อุดหนุนส่วนราชการ               

(1) เงินอดุหนนุโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนชมุชนบ้านแวงใหญ่ 
           

803,400.00  
          923,000.00             917,800.00  

        

1,356,000.00  
       1,348,000.00                -    

          

1,348,000.00  

(2) เงินอดุหนนุโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านบะแค            

119,600.00  
          130,000.00             127,400.00  

           

188,000.00  
          188,000.00                -    

             

188,000.00  

รวมงบเงนิอุดหนุน 

         

923,000.00       1,053,000.00        1,045,200.00  

      

1,544,000.00       1,536,000.00  
           -    

       

1,536,000.00  



รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      

2,133,981.65       2,331,978.09        1,794,136.11  

      

3,040,123.46       3,245,640.00  
       25.90  

       

4,086,230.00  

รวมแผนงานการศึกษา 

      

2,178,941.65       2,331,978.09        1,843,936.11  

      

3,412,425.46       3,691,400.00  
       23.88  

       

4,572,780.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
              

งบบุคลากร               

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว               

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

(1) เงินเดือนพนกังาน 
           

578,340.00            660,120.00             771,322.56  

           

882,304.00         1,038,240.00  
         32.52  

          

1,375,860.00  

(2) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังาน               

- เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 
             

18,000.00              24,660.00               33,900.00  

             

16,955.00                           -    
  

                           -    

- เงินเพ่ิมตามวฒิุ 
                2,760.00                 4,140.00  

                          

-                             -    
  

                           -    

(3) เงินประจําตําแหน่ง 
      

             

42,000.00              42,000.00  
              -    

               

42,000.00  

(4) คา่จ้างลกูจ้างประจํา            

232,020.00            119,880.00             127,800.00  

           

135,480.00            145,080.00  
         18.36  

             

171,720.00  



(5) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของลกูจ้างประจํา              

35,760.00              18,000.00        
  

  

- เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว            

687,120.00            830,310.00               18,000.00  

             

11,940.00                5,100.00  
-     100.00  

  

(6) คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 

               651,800.00  

           

575,830.00            911,040.00  
-       68.75  

             

284,670.00  

(7) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง 

      

           

304,255.00              28,140.00  
         21.43  

               

34,170.00  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)        

1,551,240.00       1,655,730.00        1,606,962.56  

      

1,968,764.00       2,169,600.00  
-       12.04  

       

1,908,420.00  

รวมงบบุคลากร       

1,551,240.00       1,655,730.00        1,606,962.56  

      

1,968,764.00       2,169,600.00  
-       12.04  

       

1,908,420.00  

 

     
 

  

     
 

  

     
 

   
              

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

งบดาํเนินงาน 
              

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
              

ค่าตอบแทน 
              



(1) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

              

       - เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ            

357,480.00            336,690.00                            -    

           

208,000.00            173,420.00  
-       55.97  

               

76,350.00  

(2)  คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ              

56,700.00              43,470.00               58,440.00  

             

43,180.00            100,000.00  
-       20.00  

               

80,000.00  

(3)  คา่เชา่บ้าน              

36,000.00              36,000.00               42,000.00  

             

42,000.00              42,000.00  
              -    

               

42,000.00  

(4)  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร              

14,144.00              11,382.00                 7,306.00  

               

9,276.00              25,000.00  
              -    

               

25,000.00  

(5)  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล              

16,466.00              15,136.00               30,078.50  

                          

-                             -    
  

                           -    

รวมค่าตอบแทน 

         

480,790.00          442,678.00           137,824.50  

         

302,456.00          340,420.00  
-      34.39  

          

223,350.00  

ค่าใช้สอย 
              

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
              

(1) คา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ              

82,016.00                              -    

               

2,362.00              20,000.00  
              -    

               

20,000.00  

(2) คา่จ้างเหมาบริการ            

343,649.44            339,380.49             395,934.43  

           

865,162.31         1,093,200.00  
         64.93  

          

1,803,000.00  

2.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ               

(1) คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ              

44,540.00              26,741.60               25,850.00  

             

27,772.00              60,000.00  
-       33.33  

               

40,000.00  

3.  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 
              

(1) คา่บํารุงรักษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ 
                         61,525.00               40,028.00                           70,000.00  -       28.57                 



37,788.00  68,210.00  50,000.00  

รวมค่าใช้สอย          

507,993.44          427,647.09           461,812.43  

         

963,506.31       1,243,200.00  
       53.88  

       

1,913,000.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

ค่าวัสดุ 
              

(1) วสัดสุาํนกังาน              

17,302.00              17,783.00               19,925.00  

             

19,058.00              20,000.00  
              -    

               

20,000.00  

(2) วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ

               

2,830.00                3,013.00                 4,412.00  

               

4,785.00                5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(3) วสัดงุานบ้านงานครัว 

               

3,860.00                4,790.00                 5,980.00  

               

9,836.00              10,000.00  
              -    

               

10,000.00  

(4) วสัดกุ่อสร้าง 

             

12,025.00                4,059.10                 4,258.00  

             

52,252.00              50,000.00  
              -    

               

50,000.00  

(5) วสัดยุานพาหนะและขนสง่                  17,600.00  

             

29,060.00              10,000.00  
              -    

               

10,000.00  

(6) วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 

           

117,820.00            121,835.00             153,840.00  

           

142,435.00            150,000.00  
              -    

             

150,000.00  

(7) วสัดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

             

54,790.00              23,210.00               77,338.00  

             

36,848.00              30,000.00  
              -    

               

30,000.00  

(8) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่                 2,821.00                 4,997.00  

                  

600.00                5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(9) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย              

27,471.80  

            19,700.00               20,790.00               

23,600.00  

                 30,000  
              -    

               

30,000.00  



(10) วสัดคุอมพิวเตอร์              

23,400.00  

            49,620.00               25,800.00               

31,340.00  

                 50,000  
-       20.00  

               

40,000.00  

(11) วสัดอ่ืุน ๆ              

49,600.00  

            49,500.00               62,400.00               

50,000.00  

                 50,000  
              -    

               

50,000.00  

รวมค่าวัสดุ 

         

309,098.80          296,331.10           397,340.00  

         

399,814.00          410,000.00  
-       2.44  

          

400,000.00  

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
              

ค่าสาธารณูปโภค 
              

- ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณรายจา่ยไว้ -               

รวมค่าสาธารณูปโภค                            -                           -    

รวมงบดาํเนินงาน 

      

1,297,882.24       1,166,656.19           996,976.93  

      

1,665,776.31       1,993,620.00  
       27.22  

       

2,536,350.00  

งบลงทุน               

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

(1) ครุภณัฑ์สํานกังาน 

             

14,370.00                           -                 15,540.00  

                          

-                             -    
              -    

                           -    

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(2) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                106,500.00  

                          

-                             -    
              -    

                           -    

(3) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์       

                          

-      
              -    

  



(4) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่             1,195,000.00  

             

39,950.00                           -    
  

                           -    

รวมค่าครุภัณฑ์ 

          

14,370.00                     -          1,317,040.00  

          

39,950.00                     -    
  

                     -    

หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

(1) คา่ตอ่เติมห้องเก็บพสัดดุ้านหลงั 

             

46,700.00          
  

  

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

             

46,700.00                           -                              -    

                          

-      
  

  

รวมงบลงทุน 

          

61,070.00                     -          1,317,040.00  

          

39,950.00                     -    
  

                     -    

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

      

2,910,192.24       2,822,386.19        3,920,979.49  

      

3,674,490.31       4,163,220.00  
        6.76  

       

4,444,770.00  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
              

งบดาํเนินงาน 
              

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
              

ค่าใช้สอย 
              

1.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ               

(1) โครงการป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 

             

19,980.00              19,950.00               20,000.00  

             

80,000.00              50,000.00  
              -    

               

50,000.00  

(2) โครงการประกวดเต้นแอโรบิคของประชาชนทัว่ไป/เด็กนกัเรียน 
             

50,000.00  
            50,000.00               50,000.00  

             

50,000.00  
            50,000.00                -    

               

50,000.00  

(3) โครงการอบรมทศันศกึษาดงูานของ อสม. 

           

209,290.00            200,000.00             200,000.00  

           

192,650.00            200,000.00  
-     100.00  

                           -    

(4) โครงการล้างตลาดสด                               -                                          10,000.00                -                   



-    10,000.00  

(5) โครงการจดัการขยะอยา่งคุ้มคา่ลดภาวะโลกร้อน               59,332.00               85,650.00  

             

29,750.00              50,000.00  
         40.00  

               

70,000.00  

(6) โครงการควบคมุโรคไข้เลือดออก               36,000.00                            -    

                          

-                50,000.00  
              -    

               

50,000.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(7) โครงการควบคมุโรคเลปโตสไปโรซีส                               -    

                          

-                  5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(8) โครงการควบคมุโรคอจุาระร่วง                               -    

                          

-                  5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(9) โครงการควบคมุโรคไข้หวดันกและไข้หวดัใหญ่ 2009 โรคมือ เท้า ปาก และ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่2012 (MERS-Cov) 
                              -    

                          

-    
              5,000.00                -    

                 

5,000.00  

(10) โครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ                  49,000.00  

             

50,000.00              50,000.00  
           -    

               

50,000.00  

(11) โครงการจดัระบบบริการการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วยกู้ ชีพ

เทศบาลตําบลแวงใหญ่ 

                 75,658.50  
             

60,000.00  
            60,000.00           16.67  

               

50,000.00  

(13) โครงการสง่เสริมการออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ               20,000.00            

(15) โครงการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ               30,000.00            

(16) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการขยะ 

             

30,000.00  
            



(17) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตําบล  แวงใหญ่ 

            
               

20,000.00  

รวมค่าใช้สอย 

         

309,270.00          415,282.00           480,308.50  

         

462,400.00          535,000.00  
-      31.78  

          

365,000.00  

หมวดค่าสาธารณูปโภค               

ค่าสาธารณูปโภค               

- ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้ -               

รวมงบดาํเนินงาน 

         

309,270.00          415,282.00           480,308.50  

         

462,400.00          535,000.00  
-      31.78  

          

365,000.00  

งบลงทุน               

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

ค่าครุภัณฑ์               

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(1) ครุภณัฑ์สํานกังาน                               -    

               

6,160.00                           -    
  

                           -    

(2) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์       

             

26,900.00              18,000.00  
-     100.00  

                           -    

(3) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                               -    

                          

-                38,000.00                               -    

(4) ครุภณัฑ์การเกษตร                               -    

             

25,000.00            160,000.00  
-       66.88  

               

53,000.00  



(5) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                                        -    

(6) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     30,000.00      

รวมค่าครุภัณฑ์                         -    

          

58,060.00          246,000.00  
-      78.46  

           

53,000.00  

หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

- ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้ -               

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

รวมงบลงทุน                     -                       -                        -    

          

58,060.00          246,000.00  
-      78.46  

           

53,000.00  

งบเงนิอุดหนุน               

หมวดเงนิอุดหนุน               

1. เงนิอุดหนุนเอกชน               

(1) โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐาน 

             

70,000.00              70,000.00               70,000.00  

           

105,000.00            105,000.00  
              -    

             

105,000.00  

รวมงบเงนิอุดหนุน 

          

70,000.00           70,000.00            70,000.00  

         

105,000.00          105,000.00  
           -    

          

105,000.00  

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  

         

379,270.00          485,282.00           550,308.50  

         

625,460.00          886,000.00  
-      40.97  

          

523,000.00  

รวมแผนงานสาธารณสุข 

      

3,289,462.24       3,307,668.19        4,471,287.99  

      

4,299,950.31       5,049,220.00  
-       1.61  

       

4,967,770.00  

                

                

   รายจ่ายจริง   ประมาณการ  



 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

แผนงานสังคมสงเคราะห์               

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               

งบบุคลากร               

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว               

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

(1) เงินเดือนพนกังาน                                  -                                 -    

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)  

                    -                       -                        -    

                    

-                       -    
  

                     -    

รวมงบบุคลากร 

                    -                       -                        -    

                    

-                       -    
  

                     -    

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

ค่าใช้สอย               

1.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ 

              

(1) โครงการชว่ยเหลือประชาชนด้านทีอ่ยูอ่าศยั             
          

100,000.00  

รวมค่าใช้สอย             
          

100,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน             
          

100,000.00  



งบเงนิอุดหนุน               

หมวดเงนิอุดหนุน               

1. เงนิอุดหนุนส่วนราชการ               

(1) ประเภทอดุหนนุโครงการศนูย์เฉลมิพระเกียรติเพ่ือชว่ยเหลือผู้ ป่วยโรคเอดส์ 

             

60,000.00  
            60,000.00               50,000.00  

             

20,000.00  
            20,000.00                -    

               

20,000.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

รวมเงนิอุดหนุน 

          

60,000.00           60,000.00            50,000.00  

          

20,000.00           20,000.00  
              -    

           

20,000.00  

รวมงบเงนิอุดหนุน 

          

60,000.00           60,000.00            50,000.00  

          

20,000.00           20,000.00  
              -    

           

20,000.00  

งบรายจ่ายอ่ืน               

หมวดรายจ่ายอ่ืน               

รายจ่ายอ่ืน               

-ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้-               

รวมรายจ่ายอ่ืน                     -                       -                        -    

                    

-          

รวมงบรายจ่ายอ่ืน                     -                       -                        -    

                    

-          

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

          

60,000.00           60,000.00            50,000.00  

          

20,000.00           20,000.00  
-    500.00  

          

120,000.00  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                    60,000.00            50,000.00                     20,000.00  -    500.00            



60,000.00  20,000.00  120,000.00  

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               

งบบุคลากร               

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว               

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

(1) เงินเดือนพนกังาน 
           

718,263.17            780,637.65             727,885.16  

           

860,900.00         1,031,880.00  
           8.02  

          

1,114,680.00  

(2) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังาน               

- เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 
             

10,040.00              16,320.00               11,700.00  

                  

960.00                           -    
  

                           -    

- เงินเพ่ิมตามวฒิุ 
                4,500.00                 1,260.00  

                          

-                             -    
  

                           -    

(3) เงินประจําตําแหน่ง 
      

             

42,000.00              42,000.00  
              -    

               

42,000.00  

(4) คา่จ้างลกูจ้างประจํา            

108,240.00            117,720.00             122,100.00  

           

130,380.00            139,560.00  
         20.64  

             

168,360.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(5) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของลกูจ้างประจํา 
              

- เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 
                         18,000.00               18,000.00                             7,860.00  -     100.00                             -    



18,000.00  16,890.00  

(6) คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง            

393,600.00            427,320.00             432,000.00  

           

357,810.00            506,640.00  
           7.94  

             

546,880.00  

(7) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง 
                                 -                                 -    

- เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 

      

             

84,760.00              72,000.00  
  

               

90,770.00  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)        

1,248,143.17       1,364,497.65        1,312,945.16  

      

1,493,700.00       1,799,940.00  
        9.04  

       

1,962,690.00  

รวมงบบุคลากร       

1,248,143.17       1,364,497.65        1,312,945.16  

      

1,493,700.00       1,799,940.00  
        9.04  

       

1,962,690.00  

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

ค่าตอบแทน               

(1) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

              

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ            

298,590.00            317,760.00                            -    

           

165,645.00            138,350.00  
-       44.89  

               

76,250.00  

(2) คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ                

7,140.00  
                            -    

               

3,680.00  
            10,000.00                -    

               

10,000.00  

(3) คา่เชา่บ้าน              

22,000.00              24,000.00               30,400.00  

             

28,800.00              30,000.00  
-       33.33  

               

20,000.00  

(4)  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร              

11,124.00                5,537.00                 3,900.00  

                          

-                20,000.00  
-       50.00  

               

10,000.00  

(5)  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล                

5,338.00              19,078.00                 8,883.00  

                          

-                             -    
  

                           -    

รวมค่าตอบแทน                  366,375.00            43,183.00                   198,350.00  -      41.39            



344,192.00  198,125.00  116,250.00  

ค่าใช้สอย 
              

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
              

(1) คา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ                

2,389.00                4,494.00                 3,073.00  

                          

-                10,000.00  
-       50.00  

               

15,000.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(2) คา่จ้างเหมาบริการ            

126,240.00            126,240.00             125,460.00  

           

152,580.66            240,240.00  
-       31.27  

             

165,120.00  

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
              

-ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้- 
                                 -        

3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ               

(1) คา่ใช้จา่ยสําหรับเดินทางไปราชการ              

49,278.00              41,062.00               23,560.00  

             

41,680.00              50,000.00  
         40.00  

               

30,000.00  

(2) คา่ใช้จา่ยในการรังวดัที่ดนิ              

15,500.00                 10,850.00  

               

6,300.00              20,000.00  
              -    

               

20,000.00  

4. ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 
              

(1) คา่บํารุงรักษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์              

56,742.41              16,360.00               37,942.70  

             

28,106.45              20,000.00  
       150.00  

               

50,000.00  

รวมค่าใช้สอย          

250,149.41          188,156.00           200,885.70  

         

228,667.11          340,240.00  
-       17.67  

          

280,120.00  



ค่าวัสดุ 
              

(1) วสัดสุาํนกังาน              

25,452.00              14,469.00                 9,631.00  

             

12,257.00              15,000.00  
              -    

               

15,000.00  

(2) วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ

           

116,285.00            174,258.00             129,793.00  

           

178,227.00            150,000.00  
-       13.33  

             

130,000.00  

(3) วสัดงุานบ้านงานครัว                 8,169.00                            -    

               

3,362.00                5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(4) วสัดกุ่อสร้าง 

           

127,033.00            202,825.50             205,482.00  

           

155,125.18            200,000.00  
-       25.00  

             

250,000.00  

(5) วสัดยุานพาหนะและขนสง่                    8,600.00  

                          

-                10,000.00  
              -    

               

10,000.00  

(6) วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 

             

82,820.00              64,615.00               62,790.00  

             

79,770.00              80,000.00  
              -    

               

80,000.00  

(7) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่                    2,000.00  

                          

-                  5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(8) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย                 2,880.00                 4,800.00  

               

2,960.00                5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(9) วสัดคุอมพิวเตอร์ 

             

40,795.00              21,410.00               39,860.00  

             

19,200.00              40,000.00  
         25.00  

               

30,000.00  

(10) วสัดสุํารวจ                       5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(11) วสัดอ่ืุน ๆ                               -    

                          

-                             -    
  

  



รวมค่าวัสดุ 

         

392,385.00          488,626.50           462,956.00  

         

450,901.18          515,000.00  
        3.88  

          

535,000.00  

ค่าสาธารณูปโภค 
              

- ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้ - 
              

รวมงบดาํเนินงาน 

         

986,726.41       1,043,157.50           707,024.70  

         

877,693.29       1,053,590.00  
-      11.60  

          

931,370.00  

งบลงทุน               

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

ค่าครุภัณฑ์               

(1) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                                  -        

(2) ครุภณัฑ์สํานกังาน 

               

2,890.00                   5,000.00  

                          

-      
  

               

51,000.00  

(3) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

             

28,500.00                6,560.00               27,890.00  

                          

-      
  

                 

9,900.00  

(4) ครุภณัฑ์สํารวจ 

             

16,000.00          
  

  

(5) ครุภณัฑ์ไฟฟ้า               22,500.00            

(6) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง               49,000.00            

(7) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                    9,500.00  

                          

-      
  

  

รวมค่าครุภัณฑ์ 

          

47,390.00           78,060.00            42,390.00  

                    

-                       -    
  

           

60,900.00  

หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               



(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ 

           

529,500.00          
  

  

(2) โครงการปรับปรุงถนนสขุเกษม 

           

702,000.00          
  

  

(3) โครงการปรับปรุงถนนแวงใหญ่-ทุ้มห้วย 

           

336,000.00          
  

  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(4) โครงการปรับปรุงถนนกินรี หมูท่ี่ 7 

           

389,000.00          
  

  

(5) โครงการปรับปรุงถนนบะแค-หวัฝาย 

           

300,000.00          
  

  

(6) โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์รอบสระหนองแวง หมูท่ี่ 3 

             

97,800.00  
            

(7) โครงการวางทอ่ระบายนํา้ถนน รพช.             700,000.00            

(8) โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ศนูย์เรียนรู้             450,000.00            

(9) โครงการวางทอ่ระบายนํา้ฝายใหญ่                  46,700.00  

                          

-      
  

  

                

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

      

2,354,300.00       1,150,000.00            46,700.00  

                    

-      
  

  

รวมงบลงทุน 

      

2,401,690.00       1,228,060.00            89,090.00  

                    

-                       -    
  

           

60,900.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน            3,635,715.15        2,109,059.86             2,853,530.00          3.55         



4,636,559.58  2,371,393.29  2,954,960.00  

งานไฟฟ้าถนน               

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

ค่าใช้สอย               

1. ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม               

(1) คา่ซอ่มแซมถนน ตรอก ซอย ทอ่ระบายนํา้และรางระบายนํา้ในเขตเทศบาล

ตําบลแวงใหญ่ 

               281,700.00  
           

187,644.00  
          400,000.00  -       25.00  

             

500,000.00  

รวมค่าใช้สอย              281,700.00  

         

187,644.00          400,000.00  
-       25.00  

          

500,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน              281,700.00  

         

187,644.00          400,000.00  
-       25.00  

          

500,000.00  

                

      
 

 

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

งบลงทุน               

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

ค่าครุภัณฑ์               



1. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                     38,000.00                               -    

2. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     30,000.00                               -    

3.ครุภณัฑ์ก่อสร้าง           
  

               

12,000.00  

รวมค่าครุภัณฑ์                  68,000.00  
       82.35  

           

12,000.00  

หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

(1) โครงการขยายไหลท่างถนน ร.พ.ช. หมายเลข 4052 บ้านแวงใหญ่ หมูท่ี่ 1 

      
           

750,000.00  
      

(2) โครงการวางทอ่ระบายนํา้ถนนวิเศษสิงห์ศร       

           

921,000.00    
  

  

(3) โครงการขยายทอ่เมนต์ประปาหมูบ้่าน       

           

300,800.00    
  

  

(4) โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านบะแค หมูท่ี่ 5       

           

553,000.00    
  

  

(5) โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ ถนนชนบท - กดุรู                   772,000.00                               -    

(6) โครงการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งถนนชนบท - กดุรู ทางหลวงหมายเลข 2199                   999,000.00  

  

                           -    

(7) โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง ถนนทา่เกวียนพฒันา ซอย 1                    412,000.00                               -    

(8) โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง ถนนโนนแก่นเถ้า                   471,000.00                               -    

(9) โครงการปรับปรุงฝายราษฎร์สามคัค ี                   300,000.00                               -    

(10)  โครงการขยายถนนและปรับปรุงบอ่พกันํา้ ถนนไผ่สีทอง                   249,000.00                               -    



  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(11) โครงการขยายไหลท่างถนนมหาลยัปนูา จากบ้านนายสวสัดิ์ งวงช้าง ถึง 

มหาลยัปนูา           

  
             

723,000.00  

(12) โครงการก่อสร้างกําแพงรอบสํานกังานเทศบาลตําบล     แวงใหญ่           

  
             

663,000.00  

(13) โครงการติดตัง้ไฟสญัญาณจราจร           
  

               

75,000.00  

(14) โครงการปรับปรุงถนนลงหินลกูรังถนนแวงใหญ่-ห้วยยาง-ฝายหลวง           

  
             

308,000.00  

(15) โครงการวางทอ่ระบายนํา้ซอยสมานมิตร           
  

             

210,000.00  

(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานเย็น           
  

             

117,000.00  

(17) โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหินลกูรังถนนฝายราษฎร์สามคัค-ีโนนตะกัว่           

  
             

268,000.00  

รวมหมวค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       

      

2,524,800.00       3,203,000.00  
-      26.19  

       

2,364,000.00  

รวมงบลงทุน       

      

2,524,800.00       3,271,000.00  
-      27.36  

       

2,376,000.00  

งบเงนิอุดหนุน               



หมวดเงนิอุหนุน               

1. เงนิอุดหนุนิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์               

(1) อดุหนนุขยายเขตไฟฟ้าและระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ            

303,660.55  
          159,519.66             175,610.62  

           

416,533.73  
        780,000.00  -       35.90  

          

500,000.00  

(2) อดุหนนุคา่ขยายเขตประปา            

300,000.00                              -    

             

61,478.00          100,000.00  
              -    

          

100,000.00  

รวมหมวดเงนิอุดหนุน          

603,660.55          159,519.66           175,610.62  

         

478,011.73          880,000.00  
-      31.82  

          

600,000.00  

รวมงบเงนิอุดหนุน          

603,660.55          159,519.66           175,610.62  

         

478,011.73          880,000.00  
-      31.82  

          

600,000.00  

รวมงานไฟฟ้าถนน 

         

603,660.55          159,519.66           457,310.62  

      

3,190,455.73       4,551,000.00  
-      23.62  

       

3,476,000.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

งานกาํจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล               

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

ค่าใช้สอย               

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

(1) คา่ขดุและฝังกลบขยะมลูฝอย 

             

18,600.00              31,000.00               30,840.00  

             

34,000.00              50,000.00  
              -    

               

50,000.00  

รวมค่าใช้สอย 

          

18,600.00           31,000.00            30,840.00  

          

34,000.00           50,000.00  
              -    

           

50,000.00  



งบลงทุน               

หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง               

- ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้-                                         -    

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                     -                       -                        -    

                    

-                       -    
  

                     -    

รวมงบดาํเนินงาน 

          

18,600.00           31,000.00            30,840.00  

          

34,000.00           50,000.00  
              -    

           

50,000.00  

รวมงานกาํจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

          

18,600.00           31,000.00            30,840.00  

          

34,000.00           50,000.00  
              -    

           

50,000.00  

งานบาํบัดนํา้เสีย               

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

ค่าใช้สอย               

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

(1) คา่ขดุลอกร่องระบายนํา้                  45,000.00  

                          

-                50,000.00  
              -    

               

50,000.00  

(2) คา่ซอ่มแซมถนน ตรอก ซอย ท่อระบายนํา้ 

           

295,000.00            112,900.00                            -    

                          

-      
  

  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  



รวมค่าใช้สอย 

           

295,000.00            112,900.00               45,000.00  

                          

-                50,000.00  
           -    

               

50,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน 

           

295,000.00            112,900.00               45,000.00  

                          

-                50,000.00  
           -    

               

50,000.00  

รวมงานบาํบัดนํา้เสีย 

         

295,000.00          112,900.00            45,000.00  

                    

-             50,000.00  
           -    

           

50,000.00  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 

      

5,553,820.13       3,939,134.81        2,642,210.48  

      

5,595,849.02       7,504,530.00  
-      12.97  

       

6,530,960.00  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

ค่าใช้สอย               

1.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ               

(1) โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภกัดิ์ รักษ์พืน้ที่สีเขียว 
                7,100.00                 2,730.00  

             

46,830.00  
      

(2) โครงการกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนเน่ืองในวนัเยาวชนแหง่ชาต ิ

             

50,000.00  
            13,730.00               36,115.00  

             

39,041.00  
            50,000.00                -    

               

50,000.00  

(3) โครงการลดรายจา่ยครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                              -    
                          

-    
            30,000.00    

               

20,000.00  

(4) โครงการปลกูป่ารักษ์โลก เพ่ิมพืน้ที่สีเขียว                     30,000.00  
  

               

30,000.00  



(5) โครงการสงเคราะห์ผู้ ด้อยโอกาสและครัวเรือนที่ตกเกณฑ์  จปฐ.                     30,000.00  

                 

30,000.00  

(6) โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดงูานกลุม่สตรีตําบลแวงใหญ่ 

                    50,000.00  -     100.00                             -    

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(7) โครงการอบรมเพ่ิมศกัยภาพผู้ นําชมุชน 

             

29,397.00          
  

  

(8) โครงการอบรมด้านการสง่เสริมอาชีพ 

             

27,700.00          
  

  

(9) โครงการจดัทําแผนชมุชน               19,564.00            

(10) โครงการขบัเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

             

50,600.00                           -    
  

  

(11) โครงการสานใยรักสานสมัพนัธ์ครอบครัวอบอุน่และเยี่ยมบ้านผู้สงูอายแุละผู้

พิการ 

                    15,000.00  -     100.00                             -    

(12) โครงการถนนคน OTOP                     30,000.00  -     100.00                             -    

(13) โครงการบําบดัทกุข์ บํารุงสขุแบบ ABC                  19,110.00  

                          

-                20,000.00  
              -    

               

20,000.00  

(14) โครงการประชมุประชาคมเพ่ือจดัทําแผนชมุชน                    

17,752.00  

            30,000.00  
              -    

               

30,000.00  

(15) โครงการชว่ยเหลือประชาชนด้านการสง่เสริมอาชีพ                     50,000.00  
              -    

               

50,000.00  



(16) โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก                     30,000.00  
-       33.33  

               

20,000.00  

รวมค่าใช้สอย 

         

107,097.00           40,394.00            57,955.00  

         

154,223.00          365,000.00  
-      31.51  

          

250,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน 

         

107,097.00           40,394.00            57,955.00  

         

154,223.00          365,000.00  
-      31.51  

          

250,000.00  

งบเงนิอุดหนุน               

หมวดเงนิอุดหนุน               

1. เงนิอุดหนุนส่วนราชการ               

(1) โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
             

30,000.00  
            30,000.00                            -    

             

30,000.00  
                         -        

(2) โครงการป้องกนัและค้นหาผู้ เก่ียวข้องกบัยาเสพติด              

10,000.00  
            10,000.00               10,000.00  

                          

-    
                         -        

(3) โครงการเข้าคา่ยเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม 
              10,000.00                 5,000.00  

                          

-    
              5,000.00         300.00  

               

20,000.00  

(4) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ 
                 20,000.00  

                          

-    
            60,000.00    

               

60,000.00  

(5) โครงการพฒันาเครือข่ายผู้ประสานพลงัแผ่นดิน               35,000.00            

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(6) โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดจงัหวดัขอนแก่น (ศพส.จ.ขก.) 

      
             

30,000.00  
            30,000.00    

               

30,000.00  



(7) โครงการชมุชนสมัพนัธ์สร้างเครือข่ายพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

      
             

50,000.00  
                         -        

(8) โครงการการศกึษาเพ่ือตอ่ต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนกัเรียน       
             

35,000.00  
                         -      

               

40,000.00  

(9) อดุหนนุโครงการแก้ไขปัญหากลุม่วยัรุ่น 

             

14,000.00  
            14,000.00            

2. เงนิอุดหนุนเอกชน               

(1) โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการจดังานวนัสตรีสากล                  20,000.00               

20,000.00  

            20,000.00                -                   

20,000.00  

รวมเงนิอุดหนุน 

          

54,000.00           99,000.00            55,000.00  

         

165,000.00          115,000.00  
       47.83  

          

170,000.00  

รวมงบเงนิอุดหนุน 

          

54,000.00           99,000.00            55,000.00  

         

165,000.00          115,000.00  
       47.83  

          

170,000.00  

รวมงานส่งเสริมและสนับสุนความเข้มแข็งของชุมชน 

         

161,097.00          139,394.00           112,955.00  

         

319,223.00          480,000.00  
-      12.50  

          

420,000.00  

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

         

161,097.00          139,394.00           112,955.00  

         

319,223.00          480,000.00  
-      12.50  

          

420,000.00  

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

หมวดค่าใช้สอย               

1.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ 
          

  

  

(1) โครงการแข่งขนักีฬาท้องถ่ินสมัพนัธ์                          59,250.00             140,000.00                         150,000.00  -       60.00                 



40,000.00  80,000.00  60,000.00  

(2) โครงการแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติด                   150,000.00                               -    

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

รวมค่าใช้สอย 

          

40,000.00           59,250.00           140,000.00  

          

80,000.00          300,000.00  
-       80.00  

           

60,000.00  

หมวดค่าวัสดุ               

(1) คา่วสัดกีุฬา 

             

47,230.00              50,000.00               50,000.00  

             

70,000.00              70,000.00  
              -    

               

70,000.00  

รวมหมวดค่าวัสดุ 

          

47,230.00           50,000.00            50,000.00  

          

70,000.00           70,000.00  
           -    

           

70,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน 

          

87,230.00          109,250.00           190,000.00  

         

150,000.00          370,000.00  
-      64.86  

          

130,000.00  

งบเงนิอุดหนุน               

หมวดเงนิอุดหนุน               

1. เงนิอุดหนุนส่วนราชการ               

(1) เงินอดุหนนุโครงการแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติด  

             

20,000.00                5,000.00               15,000.00  

             

10,000.00              15,000.00  
       166.67  

               

40,000.00  

รวมเงนิอุดหนุน 

          

20,000.00             5,000.00            15,000.00  

          

10,000.00           15,000.00  
     166.67  

           

40,000.00  

รวมงบอุดหนุน 

          

20,000.00             5,000.00            15,000.00  

          

10,000.00           15,000.00  
     166.67  

           

40,000.00  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 

         

107,230.00          114,250.00           205,000.00  

         

160,000.00          385,000.00  
-      55.84  

          

170,000.00  



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

หมวดค่าใช้สอย               

1.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ           

  

  

(1) โครงการจดังานฉลองศาลเจ้าปู่ หลวงกลางและงานประเพณีลอยกระทง 

           

400,000.00  
          470,000.00             500,000.00  

           

500,000.00  
          500,000.00                -    

             

500,000.00  

(2) โครงการจดังานวนัขึน้ปีใหม ่

             

15,000.00              20,000.00               20,000.00  

             

20,000.00              25,000.00  
              -    

               

25,000.00  

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

(3) โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 

             

68,500.00              16,860.00               60,000.00  

             

97,941.40            150,000.00  
-       66.67  

               

50,000.00  

(4) โครงการหลอ่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา 

             

38,396.00              28,380.00               32,268.00  

             

26,664.00              40,000.00  
              -    

               

40,000.00  

(5) โครงการปฏิบตัิธรรมและอยูป่ริวาสธรรม 

             

20,000.00              15,000.00               20,000.00  

             

30,000.00              30,000.00  
              -    

               

30,000.00  

(6) โครงการจดังานเฉลิมพระเกียรต ิจดังานรัฐพิธีและวนัสําคญัของทางราชการ 

             

50,000.00  
            64,453.00               67,660.00  

             

16,005.00  
                         -                                 -    



(7) โครงการสง่เสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม (เจดีย์ศรีแวงใหญ่ 

มหาวิทยาลยัปนูา)                  28,000.00  
                          

-    
                         -        

(8) โครงการท้องถ่ินไทย ใสใ่จวิถีพทุธ 

               

8,685.00              14,080.00               15,600.00  

             

20,000.00              20,000.00  
              -    

               

20,000.00  

(9) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนและบวชศลิจาริณี                     30,000.00  -     100.00                             -    

(10) โครงการจดังานทอดกฐินเทศบาล 

             

25,000.00              30,000.00        
  

  

(11) โครงการจดัขบวนเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในการจดังานบญุกุ้มข้าวใหญ่ไหว้

พระธาตเุจดีย์ ของดีแวงใหญ่         

            30,000.00    
               

30,000.00  

รวมหมวดค่าใช้สอย 

         

625,581.00          658,773.00           743,528.00  

         

710,610.40          825,000.00  
-      15.76  

          

695,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน 

         

625,581.00          658,773.00           743,528.00  

         

710,610.40          825,000.00  
-      15.76  

          

695,000.00  

งบเงนิอุดหนุน               

หมวดเงนิอุดหนุน               

1. เงนิอุดหนุนส่วนราชการ               

(1) ประเภทอดุหนนุโครงการบญุกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้พระธาตเุจดีย์ของดีแวงใหญ่ 

             

50,000.00  
          100,000.00             100,000.00  

           

100,000.00  
          100,000.00                -    

             

100,000.00  

                

                

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  
 ยอด  

 ปี 2559  
 ต่าง  



 (%)  

(2) ประเภทอดุหนนุการดําเนินงานของอําเภอแวงใหญ่และการออกร้านกาชาด

จงัหวดัขอนแก่นในงานเทศกาลไหม ประเพณีผกูเสี่ยวและงานกาชาดประจําปี 

2558 

             

15,000.00  
            15,000.00               17,000.00  

             

27,000.00  
            30,000.00  -       33.33  

               

20,000.00  

(3) ประเภทอดุหนนุโครงการสนบัสนนุภารกิจของเหลา่กาชาดจงัหวดัขอนแกน่ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

            
               

10,000.00  

2. เงนิอุดหนุนเอกชน               

(1) ประเภทอดุหนนุการจดังานบญุประเพณีมหาวิทยาลยัปนูา 
                 15,000.00  

             

15,000.00  
            15,000.00                -    

               

15,000.00  

(2) ประเภทอดุหนนุการจดังานฉลองศาลเจ้าพอ่หนองโบสถ์ 

             

10,000.00  
            10,000.00               10,000.00  

             

10,000.00  
            10,000.00                -    

               

10,000.00  

(3) ประเภทอดุหนนุการจดังานฉลองศาลเจ้าพอ่ปู่ ตา 

             

35,000.00              35,000.00               35,000.00  

             

35,000.00              35,000.00  
              -    

               

35,000.00  

(4) ประเภทอดุหนนุโครงการก่อสร้างเจดีย์ของมหาวิทยาลยัปนูา 
             

15,000.00  
            15,000.00            

(5) ประเภทอดุหนนุโครงการแข่งขนักีฬาแหง่ชาต ิ

           

170,000.00          
  

  

(6) ประเภทโครงการสนบัสนนุการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารี                                  -    

  
               

30,000.00  

รวมเงนิอุดหนุน 

         

295,000.00          175,000.00           177,000.00  

         

187,000.00          190,000.00  
       15.79  

          

220,000.00  

รวมงบเงนิอุดหนุน 

         

295,000.00          175,000.00           177,000.00  

         

187,000.00          190,000.00  
       15.79  

          

220,000.00  

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

         

920,581.00          833,773.00           920,528.00  

         

897,610.40       1,015,000.00  
-       9.85  

          

915,000.00  



รวมแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

      

1,027,811.00          948,023.00        1,125,528.00  

      

1,057,610.40       1,400,000.00  
-      22.50  

       

1,085,000.00  

                

      
 

 

      
 

 
                

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

แผนงานการเกษตร               

งานส่งเสริมการเกษตร               

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

ค่าใช้สอย               

1.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ           

  

  

(1) โครงการสง่เสริมและพฒันาศนูย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

                 22,000.00  
                          

-    
            20,000.00                -    

               

20,000.00  

(2) โครงการชว่ยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรรม 

             

68,950.00  
            70,000.00                            -    

                          

-    
            50,000.00                -    

               

50,000.00  



(3) โครงการสง่เสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 
                 28,000.00  

                          

-    
                         -                                 -    

(4) โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเกษตร                     20,000.00  
  

               

20,000.00  

(5) โครงการอบรมการเพ่ิมผลผลติข้าวข้าวพนัธุ์ด ี
                  100,000.00    

               

30,000.00  

(6) โครงการอบรมการปลกูปอเทือง เพ่ือผลิตเมล็ดพนัธุ์จําหนา่ยและปรับปรุงดิน 

                  100,000.00    
             

100,000.00  

รวมค่าใช้สอย 

          

68,950.00           70,000.00            50,000.00  

                    

-            290,000.00  
-      24.14  

          

220,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน 

          

68,950.00           70,000.00            50,000.00  

                    

-            290,000.00  
-      24.14  

          

220,000.00  

                

      
 

 

      
 

 
                

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

งบลงทุน               

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง               

หมวดค่าครุภัณฑ์               



1. ครุภัณฑ์การเกษตร                

(1) เคร่ืองหยอดเมล็ดพนัธุ์                  70,000.00  

                          

-                             -    
  

                           -    

รวมงบลงทุน                     -                       -              70,000.00  

                    

-                       -    
  

                     -    

งบเงนิอุดหนุน               

หมวดเงนิอุดหนุน               

1. เงนิอุดหนุนเอกชน               

(1) เงินอดุหนนุโครงการศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้านบะแค 

              

รวมเงนิอุดหนุน                     -                       -                        -    

                    

-                       -    
  

                     -    

รวมงบเงนิอุดหนุน                     -                       -                        -    

                    

-                       -    
  

                     -    

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 

          

68,950.00           70,000.00           120,000.00  

                    

-            290,000.00  
-      24.14  

          

220,000.00  

รวมแผนงานการเกษตร 

          

68,950.00           70,000.00           120,000.00  

                    

-            290,000.00  
-      24.14  

          

220,000.00  

                

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 
                



  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

แผนงานการพาณิชย์               

งานตลาดสด               

งบดาํเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ               

ค่าใช้สอย               

1. รายจ่ายเพื่อบาํรุงรักษาและซ่อมแซม               

(1) ประเภทคา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
              48,000.00                            -    

                          

-    
            50,000.00                -    

               

50,000.00  

รวมค่าใช้สอย                     -             48,000.00                      -    

                    

-             50,000.00  
              -    

           

50,000.00  

รวมงบดาํเนินงาน                     -             48,000.00                      -    

                    

-             50,000.00  
              -    

           

50,000.00  

รวมงานตลาดสด                     -             48,000.00                      -    

                    

-             50,000.00  
              -    

           

50,000.00  

รวมแผนงานการพาณิชย์                     -             48,000.00                      -    

                    

-             50,000.00  
              -    

           

50,000.00  

                

 
       

 
       



 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

                

  

 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

 ยอด  

 ปี 2559   ต่าง  

 (%)  

แผนงานงบกลาง               

งานงบกลาง               

(1) คา่ชําระหนีเ้งินต้น 

           

140,384.45            772,353.67             726,897.72  

           

690,158.96            549,000.00  
              -    

             

549,000.00  

(2) คา่ชําระหนีด้อกเบีย้                   185,000.00  
-       29.73  

             

130,000.00  

(3) รายจา่ยตามข้อผกูพนั               

    3.1  คา่บํารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาล                  32,206.51  

             

31,307.48              39,140.00  
-         0.10  

               

39,100.00  

    3.2 คา่ใช้จา่ยในการจราจร 

             

10,000.00            109,800.00               10,000.00  

             

10,000.00              10,000.00  
              -    

               

10,000.00  



    3.3 เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสว่นท้องถ่ิน (กบท.) 

           

286,522.00  
          360,000.00             390,670.00  

           

374,788.00  
          459,420.00  -         2.51  

             

447,880.00  

    3.4 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

           

223,542.00            184,259.00             197,846.00  

           

146,450.00            134,600.00  
-       28.94  

               

95,650.00  

    3.5 เงินทนุการศกึษา 

           

229,450.00            115,000.00             208,420.00  

             

76,000.00              23,000.00  
              -    

               

23,000.00  

    3.6 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชมุชน                  30,000.00  

                          

-                30,000.00  
              -    

               

30,000.00  

(4) เงินสํารองจา่ย 

           

112,794.00            271,151.92               20,000.00  

           

213,914.00            130,000.00  
              -    

             

130,000.00  

(5) เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ 

             

37,000.00              30,000.00               36,000.00  

             

36,000.00              36,000.00  
              -    

               

36,000.00  

(6) เงินชว่ยพิเศษ                               -    

                          

-                  5,000.00  
              -    

                 

5,000.00  

(7) เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ สปสช. 

           

110,000.00            100,000.00             100,000.00  

           

100,000.00            150,000.00  
              -    

             

150,000.00  

(8) เงินชว่ยเหลืองบเฉพาะการ               

(9) เบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ

           

769,000.00                1,800.00        
  

  

(10) เบีย้ยงัชีพผู้ พิการ 

           

105,000.00                6,000.00        
  

  

                

                

  
 รายจ่ายจริง   ประมาณการ  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ยอด   ปี 2559  



 ต่าง  

 (%)  

รวมงานงบกลาง 

      

2,023,692.45       1,950,364.59        1,752,040.23  

      

1,678,618.44       1,751,160.00  
-       6.03  

       

1,645,630.00  

รวมแผนงานงบกลาง 

      

2,023,692.45       1,950,364.59        1,752,040.23  

      

1,678,618.44       1,751,160.00  
-       6.03  

       

1,645,630.00  

รวมทุกแผนงาน 

     

25,671,393.42      24,842,251.29       23,398,358.99  

     

29,956,251.39      34,870,730.00  
-       3.63  

      

33,606,460.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจาํปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

อาํเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้     

  

ตัง้ไว้รวม 

                        

33,606,460  บาท  

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   

รวม 

                        

12,763,190  บาท 

งานบริหารทั่วไป 

    

รวม 

                          

9,219,650  บาท 

งบบุคลากร 

    

รวม 

                          

5,798,050  บาท 

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว 

    

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

   

รวม 

                          

2,624,640  บาท 

(1)  เงนิเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี 

 

จาํนวน 

                             

695,520  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 

 
จํานวน 2 คน อตัราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน  (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ)  

  

(2)  เงนิค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี จาํนวน 

                             

120,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินคา่ตอบแทนประจําตาํแหน่งสําหรับ  นายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน 

 
รองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คน อตัราเดือนละ 3,000 บาท รวม 12 เดือน  (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ)  

 

(3)  เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี จาํนวน 

                             

120,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินคา่ตอบแทนพิเศษสาํหรับนายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน รองนายกเทศมนตรี 

จํานวน 2 คน อตัราเดือนละ 3,000 บาท รวม 12 เดือน (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ)  

  

(4)  เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จาํนวน 

                             

198,720  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนให้แก่เลขานกุาร อตัราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน และคา่ตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษา  

นายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 6,900 บาท รวม 12 เดือน (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

  

(5)  เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาํนวน 

                          

1,490,400  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประธานสภาเทศบาล  อตัราเดือนละ 15,180.- บาท คา่ตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 

 
อตัราเดือนละ 12,420.-บาท และสมาชิกสภาเทศบาล อตัราเดือนละ 9,660.- บาท รวมตัง้จา่ย 12 เดือน (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

         

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)   

   

รวม 

                          

3,173,410   บาท 



(1) เงนิเดือนพนักงาน 

   

จาํนวน 

                          

2,776,920   บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปี  สงักดัสาํนกัปลดั 

เทศบาล  ตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี (2558 - 2560) (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

   

(2) เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 

  

 รวม  

                              

18,660  บาท 

 

(1) เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว 

  

 จํานวน  

                              

18,660  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราวให้กบัพนกังานสว่นท้องถ่ิน สงักดัสํานกัปลดัเทศบาล ตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี  

 
(พ.ศ.2558-2560) (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

     

         

(3)  เงนิประจาํตาํแหน่ง 

   

รวม 
                             

218,400  บาท 

 

(1)  เงินประจําแหน่งปลดัเทศบาล 

  

จํานวน 
                             

134,400  
บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพ่ิมประจําตําแหน่งและเงินคา่ตอบแทนรายเดือนของปลดัเทศบาล อตัราเดือนละ 11,200 บาท รวม  

 12  เดือน (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

      

 

(2) เงินประจําตําแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 

 

 จํานวน  
                              

84,000  
บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินประจําตําแหน่งรองปลดัเทศบาล และหวัหน้าสํานกัปลดัเทศบาล อตัราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน 

(µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

      

(4)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

  

จาํนวน 

                             

140,660   บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนให้แก่พนกังานจ้าง สงักดัสํานกัปลดัเทศบาล โดยคาํนวณตัง้จา่ยไว้ไมเ่กิน 12 เดือน ตามประกาศ 

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังาน 

เทศบาล ลกูจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว (ฉบบัที่ 2) และตามระเบียบกระทรวงมหาด 

ไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจําของสว่นราชการ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2558 

(µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

      

(5)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

  

จาํนวน 

                              

18,770  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว ให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจ ที่สงักดัสํานกัปลดัเทศบาล โดยคํานวณตัง้จา่ยไว้ 

ไมเ่กิน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไป  

เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังานเทศบาล ลกูจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว  

 
(ฉบบัที ่2)และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจํา 

ของสว่นราชการ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2558  (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

   

         



งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

                          

3,229,800   บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

     

ค่าตอบแทน 

    

รวม 

                             

338,260   บาท 

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

      

รวม 

                             

135,760  บาท 

 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จาํนวน 

                                

3,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัข้าราชการ  

   

 

2) เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จาํนวน 

                             

132,760  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนสั) แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้างของเทศบาล  สงักดัสํานกั 

ปลดัเทศบาล  งานบริหารทัว่ไป 

     

(2) ค่าเบีย้ประชุม 

   

จาํนวน 

                              

50,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้งประชมุกรรมการของสภาเทศบาลทีส่ภามอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ในสมยัประชมุและนอกสมยั 

ประชมุซึง่ตามปกติเบิกจา่ยให้วนัละ 250.- บาท   และให้ประธานกรรมการได้รับเบีย้ประชมุเพ่ิมอีกหนึ่งในสี่ของอตัราเบีย้ 

ประชมุและคา่ตอบแทนการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ เบีย้ประชมุและคา่จ้างเหมาพาหนะเดินทางสําหรับคณะกรรมการ 

และเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบคดัเลือก  

     

         

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 จาํนวน  

                              

15,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินคา่ตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้าง ที่ต้องมาปฏิบตัิงานนอกเวลา 

ราชการ หรือในวนัหยดุราชการ  

     

(4) ค่าเช่าบ้าน 

    

จาํนวน 

                              

90,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้แก่พนกังานเทศบาลของสํานกัปลดัเทศบาล ซึง่มีสิทธิเบิกคา่เชา่บ้านได้ตามระเบียบฯ 

 
(5) เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

  

จาํนวน 

                              

47,500  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้แก่พนกังานเทศบาล    และลกูจ้างประจําของสํานกัปลดัเทศบาลซึง่มีสิทธิเบิกเงิน  

ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรได้ตามระเบียบฯ    

     

ค่าใช้สอย 

    

รวม 

                          

1,880,620   บาท 

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  

รวม 

                             

654,120  บาท 

 

1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

 

จาํนวน 

                             

150,000  บาท 

 เพ่ือจา่ยเป็นถ่ายเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืหรือเข้าปกหนงัสือ   คา่ซกัฟอก   คา่กําจดัสิ่งปฏิกลู   คา่ระวางบรรทกุ คา่เชา่ทรัพย์ 



สิน (ยกเว้น คา่เชา่บ้าน)  คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเก่ียวกบัการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยกุระจาย 

เสียงโทรทศัน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ รวมถึงคา่จดัทําป้ายรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ภารกิจในหน้าที่ของเทศบาล)  

 
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ  คา่จ้างเหมาบริการตา่ง ๆ คา่ตดิตัง้ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ฯลฯ  

 

 

2) ค่าจ้างเหมาบริการ 

  

จาํนวน 

                             

489,120  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาพนกังานสงักดัสํานกัปลดัเทศบาล จํานวน  5  คน  

  

 

3) ค่าขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 

 

จาํนวน 

                              

15,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ขออนญุาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรา 91/ แหง่กฎหมายที่ดิน 

  

(2) รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 

 

รวม 

                              

30,000  บาท 

 

1) ค่ารับรอง 

   

 จาํนวน  

                              

30,000  บาท 

    -เพ่ือจา่ยเป็นคา่รับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคลที่เข้าเยี่ยมชมศกึษาดงูาน ของเทศบาลตําบลแวงใหญ่  

   จํานวน  15,000.- บาท 

      
   -  เพ่ือจา่ยเป็นคา่เลีย้งรับรองในการประชมุสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรืออนกุรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ตามกฎหมาย 

หรือตามระเบียบหรือหนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย หรือการประชมุระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกบัองค์กรปกครอง 

สว่นท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกบัรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน 15,000 บาท 

 
(3) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

 

      

รวม 

                          

1,056,500  บาท 

 

1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ 

  

จาํนวน 

                             

300,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินกรณีครบวาระ รวมถึงคา่ใช้จา่ยในการสนบัสนนุ 

การเลือกตัง้ ส.ส./ส.ว./ส.จ.  งานประชาสมัพนัธ์การเลือกตัง้ และสนบัสนนุการเลือกตัง้ระดบัชาต ิ 

 

 

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 

 

จาํนวน 

                             

200,000  บาท 

สําหรับจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ คา่เชา่ที่พกั  คา่บริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   คา่ผา่นทางดว่นพิเศษ คา่ธรรม 

เนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ให้แก่พนกังานและลกูจ้าง  และบคุลากรในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจา่ย ซึง่มีความจําเป็นเดิน 

ทางไปติดตอ่ราชการหรือโอน  ย้าย  หรือเข้ารับการอบรมสมัมนา  หรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ  

กําหนดรวมทัง้คา่ใช้จา่ยของกรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่เก่ียวข้องกบัการจดัทําแผนพฒันาเทศบาลตามหนงัสอื 

 
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สดุที่ มท 0810.2/ว 224 ลงวนัที ่ 20  มกราคม  2553  

  

 

3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จาํนวน 

                                

1,500  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่พวงมาลยั   ชอ่ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   พวงมาลา   สําหรับใช้ในงานพิธีและวนัสําคญัตา่ง ๆ เชน่  

 
วนัปิยะมหาราช   วนัเฉลิมพระชนมพรรษา   

    



 

4) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จาํนวน 

                                

5,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการชดใช้คา่เสียหายหรือคา่สินไหมทดแทน    หรือเงินชว่ยเหลือพนกังานเทศบาลหรือลกูจ้าง 

 
ที่ต้องหาคดีอาญา   

      

 

5) โครงการจัดงานวันเทศบาล 

  

จาํนวน 

                              

30,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จตัปัุจจยัถวายพระ เคร่ืองไทยทาน อาหารและนํา้ดื่มถวายพระ  คา่ใช้จา่ยในการจดันิทรรศการและกิจกรรม 

การแข่งขนักีฬาระหวา่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และสว่นราชการตา่ง ๆ  และคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องในโครงการ  

 

6) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทศันศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล ประจาํปีงบประมาณ 2559  

      

จาํนวน 

                             

300,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทศันศกึษาดงูานบคุลากร    โดยคา่ใช้จา่ยในโครงการได้แก่  

 
คา่ตอบแทนวิทยากร คา่พาหนะ  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม คา่วสัดอุปุรณ์ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องใน 

 
โครงการ 

       

 

7) โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน จาํนวน 

                                

5,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องในโครงการ 

 

 

8) โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร จาํนวน 

                                

5,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจ้างบริษัทหรือบคุคลในการปรับปรุงระบบฐานข้อมลูบคุลากรของเทศบาล ให้เป็นปัจจบุนั และ 

ทนัสมยั สามารถสบืค้นได้งา่ยและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในโครงการ  

   

 

9) โครงการกิจกรรม 5ส 

  

จาํนวน 

                              

20,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการกิจกรรม 5ส ได้แก ่การจดัอบรมทบทวนให้ความรู้ ศกึษาดงูาน  คา่จดัหาของรางวลั  

จดักิจกรรม Big cleaning และใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัโครงการ 

   

 

10) โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาสามปี จาํนวน 

                              

40,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการตามโครงการประชาคมท้องถ่ินจดัทําแผนพฒันาสามปี มีคา่ใช้จา่ยในโครงการ เชน่ 

ป้ายโครงการ คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในโครงการ 

 

 

11) โครงการอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจภาษาเก่ียวกับอาเซียน ประจาํปี 2559 

 

      

จาํนวน 

                              

60,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรมได้แก ่คา่ตอบแทนวิทยากร คา่พาหนะ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม คา่วสัด ุ

อปุกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องในโครงการ 

    

 

12) โครงการจัดทาํข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

 

      

จาํนวน 

                              

25,000  บาท 



เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สํารวจและจดัเก็บข้อมลูเพ่ือใช้จดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน มีคา่ใช้จา่ย 

ในโครงการ เชน่  คา่ตอบแทนวิทยากร  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม    คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องใน 

 
โครงการ  ตามหนงัสือ ขก 0037.3/11857   ลงวนัที่ 23  พฤษภาคม  2555 

   

 

13) โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม)  

 

จาํนวน 

                                

5,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรมวนัท้องถ่ินไทย (18 มีนาคม)  คา่จดันิทรรศการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 

คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัโครงการ 

   

 

14) โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน จาํนวน 

                              

10,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสํารวจความพงึพอใจในการบริการประชาชนด้าน การจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน งานทะเบียน 

ราษฎร การจดังานประเพณี และงานอ่ืน ๆ คา่จ้างสถาบนัการศกึษาหรือหน่วยงานอ่ืนในการสํารวจความพงึพอใจของ 

 
ประชาชนตอ่การบริการของเทศบาล และคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องในโครงการ 

  

 

15) โครงการปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรม คุณธรรมบุคลากรของเทศบาล 

  

      

จาํนวน 

                              

20,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานโครงการปลกูฝังเผยแพร่จริยธรรม คณุธรรมบคุลากรของเทศบาล ได้แก่คา่ตอบแทน 

วิทยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม คา่พาหนะ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ป้าย ตลอดจนคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่จําเป็นและ 

 เก่ียวข้องในโครงการ 

      

 

16) โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น  

 

      

จาํนวน 

                              

30,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรมให้ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถ่ิน ให้กบัคณะ 

ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลกูจ้าง ผู้ นําชมุชนและกรรมการชมุชน ได้แก่คา่ตอบแทนวทิยากร  

คา่อหาร  คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม คา่พาหนะ คา่ป้าย คา่วสัดอุปุกรณ์ ตลอดจนคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องในโครงการ 

 

(4) ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 

  

รวม 

                             

140,000  บาท 

 

1) ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพย์สิน 

 

จาํนวน 

                             

140,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน่ ตู้  โต๊ะ  เก้าอี ้ เคร่ืองทุน่แรง เคร่ืองพิมพ์ 

ดีด ยานพาหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ  ของสํานกัปลดัเทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 

         

ค่าวัสดุ 

     

รวม 

                             

505,000  บาท 

(1)  วัสดุสาํนักงาน 

   

จาํนวน 

                             

185,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซือ้สิ่งของเคร่ืองใช้สํานกังานเทศบาล  เชน่  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ เทปพีวีซี แผน่ใส คลิป  กระดาษไข 

ซอง  ธงชาต ิ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้วสัดหุรือจ้างพิมพ์ นํา้ดื่ม หนงัสือพิมพ์ และวสัดสุํานกังานที่มีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทน 



ถาวรหรือตามปกติมีอายกุารใช้งานไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมดไป  เชน่ เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองตดักระดาษ ตรายาง ตะแกรงวาง 

เอกสาร   พระบรมฉายาลกัษณ์ ไวท์บอร์ด แผงปิดประกาศ  กญุแจ ภาพเขียน แผนที่ ขาตัง้ (กระดานดาํ) ฯลฯ   

 

(2)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

   

จาํนวน 

                              

10,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ เชน่ ถ่านไฟฉาย ปลัก๊ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลาํโพง ไมโครโฟน 

ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ 

      

(3) วัสดุงานบ้านงานครัว 

   

จาํนวน 

                              

30,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานครัว   เชน่  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง   มุ้ง  ผ้าปโูต๊ะ  ผ้าหม่  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วนํา้จานรอง 

กระจกเงา  นํา้จืดที่ซือ้จากเอกชนฯลฯ    และวสัดงุานบ้านงานครัวที่มีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกติมีอาย ุ

การใช้งานไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมดไป เชน่ เตารีด กระติกนํา้ร้อน หม้อหงุข้าว  ถงัแก๊ส ฯลฯ   

 

(4)  วัสดุก่อสร้าง 

    

จาํนวน 

                              

30,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดกุ่อสร้าง  เชน่  ไม้ตา่ง ๆ  นํา้มนัทาไม้  ทินเนอร์ นํา้มนัจารบี นํา้มนัเคร่ือง สี แปรงทาส ี ปนูซีเมนต์  ปนูขาว  

ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล๊อค ตะป ูค้อน  คีม จอบ เสียม เหล็กเส้น  ทอ่นํา้และอปุกรณ์ประปา กระเบือ้ง สงักะส ีโถส้วม อา่งล้าง  

มือ เลื่อย เคร่ืองวดัขนาดเล็ก ทอ่นํา้บาดาล ทอ่ตา่ง ๆ ราวพาดผ้า ฯลฯ 

   

(5)  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

  

จาํนวน 

                                

5,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะ  เชน่  แบตเตอร่ี ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหลร่ถยนต์และรถจกัรยานยนต์ นํา้มนัเบรค 

หม้อนํา้รถยนต์  เพลา ลกูปืน  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขดันิรภยั  และวสัดยุานพาหนะและขนสง่ที่มีลกัษณะคงทนถาวรและมีอาย ุ

การใช้งานในระยะเวลาประมาณ   1   ปีขึน้ไป   แตมี่ราคาหน่วยหนึ่ง/ชดุหนึ่งไมเ่กิน 5,000.- บาท เชน่ แมแ่รงล็อคเกียร์ 

ล็อคคลตัซ์  สญัญาณไฟฉกุเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  

    

(6)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  

จาํนวน 

                                

5,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขียนโปสเตอร์  พูก่นัและส ี ฟิล์ม  เมมโมร่ีการ์ด  รูปสีหรือขาวดําที่ได้ 

จากการล้างอดั ฟิล์มสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  ฯลฯ และวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ที่มี 

ลกัษณะคงทนถาวรและมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ  1 ปีขึน้ไป   เชน่  ขาตัง้กล้อง  เคร่ืองกรอเทป  เลนส์ซมู ฯลฯ  

(7)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 

  

จาํนวน 

                             

150,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น   เชน่  นํา้มนัดีเซล   นํา้มนัก๊าด นํา้มนัเบนซิน  นํา้มนัเคร่ือง นํา้มนัเตา ถ่าน แก๊สหงุ 

ต้ม นํา้มนัจารบี  นํา้มนัทาไม้  ทินเนอร์ ฯลฯ   

    

(8)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 

   

จาํนวน 

                              

80,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซือ้แผ่นหรือจานบนัทกึข้อมลู   หวัพิมพ์   แป้นอกัขระ  เมาส์ โปรแกรม  หมกึคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์บนัทกึ 

ข้อมลู และวสัดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  

    



(9)  วัสดุอ่ืน ๆ 

    

จาํนวน 

                              

10,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดอ่ืุน ๆ ของสํานกัปลดัเทศบาล เชน่ มิเตอร์นํา้-ไฟฟ้า ตะแกรงกนัสวะ หวัเช่ือมแก๊ส หวัวาวล์  

 
ปิด-เปิดแก๊ส  ต้นไม้ดอก ไม้ประดบั กระถาง เพ่ือประดบัอาคารสํานกังาน วสัดอุปุกรณ์สําหรับเลื่อยยนต์ ฯลฯ 

 
         หมวดค่าสาธารณูปโภค 

      

ค่าสาธารณูปโภค 

    

รวม 

                             

505,920  บาท 

(1)  ค่าไฟฟ้า 

    

จาํนวน 

                             

350,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าอาคารสํานกังาน    อาคารแสดงผลิตภณัฑ์สินค้า  OTOP   ศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัทรงธรรม 

 วดัสระเกษ  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแวงใหญ่ (บ้านหนองกระรอก) และหอกระจายข่าวไร้สายทกุจดุในเขต 

 เทศบาล 

       
(2)  ค่านํา้ประปา 

    

จาํนวน 

                              

60,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่นํา้ประปาสํานกังาน อาคารแสดงสินค้า OTOP ศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัทรงธรรม วดัสระเกษ และศนูย์พฒันา 

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแวงใหญ่(บ้านหนองกระรอก) 

    

(3)  ค่าบริการโทรศัพท์ 

   

จาํนวน 

                              

30,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ทางไกลภายในประเทศ   คา่โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ   คา่โทรศพัท์เคลื่อนที่ซึง่เก่ียวข้อง 

กบัการติดตอ่ราชการ คา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้ใช้บริการโทรศพัท์ และคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้เก่ียวกบัการใช้บริการโทรศพัท์ เชน่ 

 
เชน่  คา่เชา่เคร่ือง  คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์  คา่บํารุงรักษาสาย  

   

(4)  ค่าบริการไปรษณีย์ 

   

จาํนวน 

                              

25,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่บริการไปรษณีย์รายเดอืน  คา่เชา่ตู้ไปรษณีย์   

   

(5)  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 

  

จาํนวน 

                              

40,920  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นโทรภาพ หรือโทรสาร  คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและคา่สื่อสารอ่ืน  ๆ  เชน่ คา่เคเบิล้ทีว ี

 
คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียม ปีละ 2,400 บาท  และคา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคมระบบอินเตอร์เน็ต จํานวน 12 เดือน ๆ  

ละ 3,210 บาท  รวมถึงคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้ใช้บริการดงักลา่วและคา่ใช้จา่ยทีเกิดขึน้เก่ียวกบัการใช้บริการ 

 
         

งบลงทุน 

    

รวม 

                             

181,800  บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

     

1.ค่าครุภัณฑ์ 

    

รวม 

                             

114,800  บาท 

1. ครุภัณฑ์สาํนักงาน 

   

รวม 

                                

5,000  บาท 

 

(1) ชัน้วางเอกสาร 

   

จาํนวน 

                                

5,000  บาท 



เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ชัน้วางเอกสาร จํานวน  2  ตวัๆ ละ 2,500 บาท  โดยจดัซือ้ตามราคาท้องถ่ิน  

 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   

 รวม  

                             

109,800  บาท 

 

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  

 จาํนวน  

                              

46,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน  2 เคร่ืองๆ ละ 23,000 บาท โดยมี 

 
รายละเอียดคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

     

 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว 

สญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย 

   

 

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจําขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ 

Smart Cache Memory 

      

 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกวา่ ดงันี ้

 

  

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มีหน่วยความจําขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ 

  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพตดิตัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ 

  

  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพตดิตัง้อยูบ่นแผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ที่มี 

 
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB 

  

 

- มีหน่วยความจําหลกั (RAM) หนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 

 

 

- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1 TB จํานวน 1 หน่วย 

 

 

- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จํานวน 1 หน่วย 

    

 

- มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่  

1 ชอ่ง 

        

 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

      

 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้ จํานวน  

1 หน่วย 

       

 

(2)เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  

  

จาํนวน 

                              

21,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีรายละเอียดคณุลกัษณะ  

พืน้ฐานดงันี ้

       

 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกวา่ ดงันี ้

 

  

1) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลกัรวม (Compute core) จํานวนไมน้่อยกวา่ 10 แกน (10 core) ต้องมีความ 

  

เร็วสญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz หรือ 

  

  

2) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลกั (core) จํานวนไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) และมีหน่วยความจําแบบ 



  

Smart  Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 MB ต้องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 1.7 GHz 

  

หรือ 

      

  

3) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลกั (core) จํานวนไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) และมีหน่วยความจําแบบ 

  

Smart  Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 MB ต้องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน้่อยกวา่  

  

2.7 GHz  

      

 

- มีหน่วยความจําหลกั (RAM) หนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 

 

 

- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 500 GB จํานวน 1 หน่วย 

 

 

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิว้ 

   

 

- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จํานวน 1 หน่วย 

    

 

- มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่  

1 ชอ่ง 

        

 

- สามารถใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

  

 

(3)  เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  

  

จาํนวน 

                              

30,600  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  จํานวน  3  เคร่ือง  โดยมีลายละเอียด  ดงันี ้

 

 

1)  เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ (30 หน้า/นาท)ี  จาํนวน  2  เคร่ือง  ราคา   

 
7,300  บาท  โดยคุณลักษณะพืน้ฐาน   ดังนี ้

    

 

(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200×600 dpi 

   

 

(2) มีความเร็วในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาท ี

   

 

(3) สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัิได้ 

    

 

(4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 32 MB 

   

 

(5) มีชอ่งเช่ือมตอ่ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

 

 

(6) สามารถใช้ได้กบั A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่ 250 แผ่น 

 

 

2) เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จาํนวน 1 เคร่ือง ราคา 16,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี ้

     

 

(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 600×600 dpi 

   

 

(2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาท ี

   

 

(3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที 

   

 

(4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 128  MB 

   

 

(5) สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัิได้ 

    

 

(6) มีชอ่งเช่ือมตอ่ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

 

 

(7) มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base TX หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่  



1 ชอ่ง 

        

 

(8) สามารถใช้ได้กบั A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่ 250 แผ่น 

 

 

(4)  เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 

  

จาํนวน 

                              

12,200  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน  2  เคร่ือง  โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้ 

 

 

(1)  มีกําลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกวา่ 1 KVA (630 Watts) 

   

 

(2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 

    เน่ืองจากครุภณัฑ์ที่จดัซือ้ไมป่รากฎในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึขอจดัซือ้ตามราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ 

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือของกระทรวงมหาดไทยหรือตามหนงัสือสัง่การฉบบั 

ลา่สดุ (ณ วนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2558)  

     

         
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

      

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

   

รวม 

                              

67,000  บาท 

 

(1) โครงการปรับปรุงป้ายช่ือสาํนักงานเทศบาลเป็นสองภาษา 

  

      

จาํนวน 

                              

35,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ปรับปรุงป้ายหินแกรนิตพร้อมตวัหนงัสือป้ายสํานกังานเทศบาลตําบลแวงใหญ่เป็นสองภาษา (ภาษาไทยและ 

ภาษาองักฤษ)  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

   

 

(2) โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ (อาคารหลังเก่า) 

 

      

จาํนวน 

                              

32,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ปรับปรุงห้องประชมุสํานกังานเทศบาลตําบลแวงใหญ่ (อาคารหลงัเก่า) โดยติดวอลเปเปอร์ ขนาด 42 

 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

   
         

งบเงนิอุดหนุน 

    

รวม 

                              

10,000  บาท 

หมวดเงนิอุดหนุน 

       

1. เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

   

รวม 

                              

10,000  บาท 

 

1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาํคัญต่าง ๆ จาํนวน 

                              

10,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุโครงการจดังานรัฐพิธีและวนัสําคญัตา่ง ๆ  ให้แก ่ที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ่  

 

         

         

         

         



         

         

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

   

รวม 

                             

385,880  บาท 

งบบุคลากร 

    

รวม 

                             

266,760  บาท 

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว 

    

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)   

   

รวม 

                             

266,760   บาท 

1. เงนิเดือนพนักงาน 

   

จาํนวน 

                             

266,760   บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปีตาํแหน่งเจ้าหน้าที ่

วิเคราะห์นโยบาย และแผน สงักดัสํานกัปลดัเทศบาล  ตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี (2558 - 2560) (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

                             

119,120   บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

     

ค่าตอบแทน 

    

รวม 

                              

11,120   บาท 

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

1. เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จาํนวน 

                              

11,120  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนสั) แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้างเป็นกรณีพิเศษ  ที่สงักดั 

 
งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ  สํานกัปลดัเทศบาล  

    

ค่าใช้สอย 

    

รวม 

                             

108,000   บาท 

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  

รวม 

                             

108,000  บาท 

 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 

  

จาํนวน 

                             

108,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาพนกังานสงักดัสํานกัปลดัเทศบาล แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ จํานวน  

1 คน 

        

         

งานบริหารงานคลัง 

   

รวม 

                          

3,157,660  บาท 

งบบุคลากร 

   

   รวม  

                          

2,076,240  บาท 

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว 

    

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 

   

 รวม  

                          

2,076,240  บาท 

(1)  เงนิเดือนพนักงาน 

   

 จาํนวน  

                          

1,227,480  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปี  สงักดักองคลงั 



ตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี (2558 - 2560) (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

   

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งหวัหน้าส่วนราชการ 

 

 จาํนวน  

                              

42,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้ อํานวยการกองคลงั อตัราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

 

(3)  ค่าจ้างลูกจ้างประจาํ 

   

 จาํนวน  

                             

364,500  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินคา่จ้างประจําให้แก่ลกูจ้างประจําสงักดักองคลงั พร้อมทัง้เงินปรับปรุงคา่จ้างประจําปีและเงินปรับอตัราคา่จ้าง 

โดยคํานวนตัง้จา่ยไว้ไมเ่กิน 12 เดือน (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

   
(4)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

  

 จาํนวน  

                             

407,460  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนให้แก่พนกังานจ้าง สงักดักองคลงั  โดยคํานวณตัง้จา่ยไว้ไมเ่กิน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรม 

การกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังานเทศบาล  

ลกูจ้างและพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว (ฉบบัที่ 2) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ 

ด้วยการเบิกจา่ยเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจําของสว่นราชการ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2558 

 
(5)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

  

จาํนวน 
                              

34,800  
บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราวให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจ ที่สงักดักองคลงั โดยคํานวณตัง้จา่ยไว้ไมเ่กิน 12 เดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การ  

ให้พนกังานเทศบาล ลกูจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว (ฉบบัที่ 2) และตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจา่ยเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจําของสว่นราชการ (ฉบบัที่ 6) 

พ.ศ.2558 (µÑé§¨‹ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

      

         

งบดาํเนินงาน 

    

 รวม  

                             

958,520  
บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

     

ค่าตอบแทน 

    

 รวม  

                             

258,400  
บาท 

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

1. เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
จาํนวน 

                             

189,400  
บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนสั) แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้างเป็นกรณีพิเศษ  ที่สงักดั 

 กองคลงั 

       

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 จาํนวน  

                              

10,000  บาท 

เพ่ือจา่ยคา่ตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้าง ที่ต้องมาปฏิบตัิงานนอกเวลา 

 
ราชการ หรือในวนัหยดุราชการ  

     

(3) ค่าเช่าบ้าน 

    

จาํนวน 

                              

24,000  บาท 



เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้แก่พนกังานเทศบาลของกองคลงั     ซึง่มีสิทธิเบิกคา่เชา่บ้านได้ตามระเบียบฯ   

 

(4) เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

  

จาํนวน 

                              

35,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้แก่พนกังานเทศบาล    และลกูจ้างประจําของกองคลงั ซึง่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ 

การศกึษาบตุรได้ตามระเบียบฯ    

     

ค่าใช้สอย 

    

รวม 

                             

280,120   บาท 

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  

รวม 

                              

90,120  บาท 

 

1. ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

 

จาํนวน 

                              

15,000  บาท 

 เพ่ือจา่ยเป็นถ่ายเอกสาร คา่เย็บหนงัสอืหรือเข้าปกหนงัสือ   คา่ซกัฟอก   คา่กําจดัสิ่งปฏิกลู   คา่ระวางบรรทกุ คา่เชา่ทรัพย์ 

สิน (ยกเว้น คา่เชา่บ้าน)  คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเก่ียวกบัการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยกุระจาย 

เสียงโทรทศัน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ รวมถึงคา่จดัทําป้ายรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ภารกิจในหน้าที่ของเทศบาล)  

 
คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ  คา่จ้างเหมาบริการตา่ง ๆ คา่ติดตัง้ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ฯลฯ  

 

 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 

  

จาํนวน 

                              

75,120  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาพนกังานสงักดักองคลงั จํานวน 1 คน  

   
(2) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

 

      

รวม 

                             

140,000  บาท 

 

1. ค่าใช้จ่ายสาํหรับเดินทางไปราชการฯ 

 

จาํนวน 

                              

50,000  บาท 

สําหรับจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้ง   คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พกั  คา่บริการจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   คา่ผ่านทางดว่นพิเศษ คา่ธรรม 

เนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ให้แก่พนกังานและลกูจ้าง  และบคุลากรในหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกจา่ย ซึง่มีความจําเป็นในการ 

เดินทางไปติดตอ่ราชการหรือโอน  ย้าย  หรือเข้ารับการอบรมสมัมนา  หรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ 

กําหนดรวมทัง้คา่ใช้จา่ยของกรรมการผู้แทนภาคประชาชนที่เก่ียวข้องกบัการจดัทําแผนพฒันาเทศบาล  ตามหนงัสือกระทรวง 

มหาดไทย ดว่นที่สดุที่ มท 0810.2/ว 224 ลงวนัที่ 20 มกราคม 2553 

   

 

2. โครงการสาํรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

  

      

 จาํนวน  

                              

70,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการสํารวจและปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล เพ่ือนําไปใช้ในการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได้ ซึง่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ 

 
สินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2550  

    

 

3. โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ 

  

จาํนวน 

                              

20,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ รวมถึงอํานวยความสะดวกให้กบั 



ประชาชน ตามแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

(3) ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 

  

รวม 

                              

50,000  บาท 

 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพย์สิน 

 

จาํนวน 

                              

50,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน่ ตู้  โต๊ะ  เก้าอี ้ เคร่ืองทุน่แรง เคร่ืองพิมพ์   

ดีดยานพาหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ  ของสํานกัปลดัเทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 

 
         

ค่าวัสดุ 

     

รวม 

                             

150,000  บาท 

(1)  วัสดุสาํนักงาน 

   

จาํนวน 

                              

60,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซือ้สิ่งของเคร่ืองใช้สํานกังานเทศบาล เชน่  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ เทปพีวีซี แผน่ใส คลิป  กระดาษไข 

ซอง  ธงชาต ิ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้วสัดหุรือจ้างพิมพ์ นํา้ดื่ม หนงัสือพิมพ์ และวสัดสุํานกังานที่มีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทน 

ถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใช้งานไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมดไป  เชน่ เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองตดักระดาษ ตรายาง  ตะแกรง 

วางเอกสาร   พระบรมฉายาลกัษณ์ ไวท์บอร์ด แผงปิดประกาศ  กญุแจ ภาพเขียน แผนที่ ขาตัง้ (กระดานดํา) ฯลฯ   

 

(2)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

   

จาํนวน 

                                

5,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ เชน่ ถ่านไฟฉาย ปลัก๊ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลาํโพง ไมโครโฟน 

ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ 

      

(3)  วัสดุงานบ้านงานครัว 

   

จาํนวน 

                                

5,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานครัว   เชน่  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง   มุ้ง  ผ้าปโูต๊ะ  ผ้าหม่  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วนํา้จานรอง 

กระจกเงา  นํา้จืดที่ซือ้จากเอกชนฯลฯ    และวสัดงุานบ้านงานครัวที่มีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกติมีอาย ุ

การใช้งานไมย่ืนนาน สิน้เปลือง หมดไป เชน่ เตารีด กระติกนํา้ร้อน หม้อหงุข้าว  ถงัแก๊ส ฯลฯ   

 

(4)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 

  

จาํนวน 

                              

40,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดนํุา้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น   เชน่  นํา้มนัดีเซล   นํา้มนัก๊าด นํา้มนัเบนซิน  นํา้มนัเคร่ือง นํา้มนัเตาถ่าน 

แก๊สหุ้งต้ม นํา้มนัจารบี ฯลฯ   

      

(5)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 

   

จาํนวน 

                              

40,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซือ้แผ่นหรือจานบนัทกึข้อมลู   หวัพิมพ์   แป้นอกัขระ  เมาส์ โปรแกรม  หมกึคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบั 

คอมพิวเตอร์  

       
         
หมวดค่าสาธารณูปโภค 

      

ค่าสาธารณูปโภค 

    

รวม 

                             

270,000  บาท 



1.  ค่าไฟฟ้า 

    

จาํนวน 

                             

180,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตําบลแวงใหญ่  

   

2.  ค่านํา้ประปา 

    

จาํนวน 

                              

90,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่นํา้ประปาตลาดสดเทศบาลตาํบลแวงใหญ่  

   
         

งบลงทุน 

    

รวม 

                              

92,900  บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

     

ค่าครุภัณฑ์ 

    

รวม 

                              

92,900  บาท 

1. ครุภัณฑ์สาํนักงาน 

   

 รวม  

                                

5,000  บาท 

(1) ชัน้วางเอกสาร 

   

จาํนวน 

                                

5,000  บาท 

 

เพ่ือจดัซือ้ชัน้วางเอกสาร จํานวน 2 ตวัๆ ละ 2,500 บาท เป็นราคาที่จดัซือ้ได้ตามราคาท้องถ่ิน 

 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   

 รวม  

                              

87,900  บาท 

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

   

จาํนวน 

                              

39,000  บาท 

 
1. เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสาํนกังาน (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้)  ราคา 16,000 บาท 

จํานวน 1 ชดุ  โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้
    

 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลกั (2 Core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 

3.0 GHz หรือดีกวา่ จํานวน 1 หน่วย 
     

 
- มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่ 4GB 

 

 
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk)  ชนิด SATA   หรือดีกวา่  ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1 TB  หรือ ชนิด Solid State  

Disk ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 100 GB จํานวน 1 หน่วย  
   

 
- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จํานวน 1 หน่วย 

    

 
- มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  

 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

      

 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้ จํานวน 1  

หน่วย 
        

 
2. เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้)  ราคา 

23,000  บาท จํานวน 1 ชดุ โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้
   

 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว 

สญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย 

   



 

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจําขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ 

Smart  Cache  Memory 

      

 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกวา่ ดงันี ้

 

  

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มีหน่วยความจําขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ 

  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพตดิตัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ 

  

  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพตดิตัง้อยูบ่นแผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ที่มี 

 
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB 

  

 

- มีหน่วยความจําหลกั (RAM) หนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 

 

 

- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1 TB จํานวน 1 หน่วย 

 

 

- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จํานวน 1 หน่วย 

    

 

- มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  

 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

      

 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้ จํานวน 1 หน่วย 

(2)  เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  

  

จาํนวน 

                              

27,300  บาท 

 

1.เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ (30 หน้า/นาที)  ราคา 7,300 บาท  

จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมีดงันี ้

      

 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200×600 dpi 

   

 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไมน้่อยกว่า 30 หน้าตอ่นาท ี

   

 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัิได้ 

    

 

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 32 MB 

   

 

- มีชอ่งเช่ือมตอ่  (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

 

 

- สามารถใช้ได้กบั A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสก่ระดาษได้รวมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผ่น 

 

 

2.เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ แบบ Network แบบที ่1 (35 หน้า/นาที)   

ราคา 20,000 บาท จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

   

 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200×1,200 dpi 

   

 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไมน้่อยกว่า 35 หน้าตอ่นาท ี

   

 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัิได้ 

    

 

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 128 MB 

   

 

- มีชอ่งเช่ือมตอ่  (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

 

 

- มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถใช้ได้กบั A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่ 250 แผ่น 

 

(3) เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 

   

จาํนวน 

                              

18,300  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 6,100 บาท จํานวน  3  เคร่ือง  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   (1) มีกําลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกวา่ 1 KVA  (630 Watts) 

   

 

(2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 

    

(4) จอภาพแบบ LCD หรือ LED  

  

จาํนวน 

                                

3,300  บาท 

 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้ จํานวน 1 จอภาพ โดยมีรายละเอียด 

คณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

      

 

- มีขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้ 

     

 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้่อยกวา่ 1,366 X 768 Pixel 

   

 

- มี Refresh Rate ไมน้่อยกวา่ 60 Hz 

    
เน่ืองจากครุภณัฑ์ที่จดัซือ้ไมป่รากฎในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึขอจดัซือ้ตามราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ 

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือของกระทรวงมหาดไทยหรือตามหนงัสือสัง่การฉบบั 

ลา่สดุ (ณ วนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2558)  

     

         

งบเงนิอุดหนุน 

    

รวม 

                              

30,000  บาท 

หมวดเงนิอุดหนุน 

       
(1) เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

 

1. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างอาํเภอแวงใหญ่ จาํนวน 

                              

30,000  บาท 

      

จาํนวน 

                              

30,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุศนูย์รวมข่าวการจดัซือ้จดัจ้างอําเภอแวงใหญ่ ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอําเภอ 

 
แวงใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจดัซือ้จดัจ้าง 

    



แผนงานรักษาความสงบภายใน 

    

     

1,231,130  บาท 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 

รวม 

        

910,130  บาท 

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว 

    

งบบุคลากร 

    

รวม 

        

579,960  บาท 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)   

   

รวม 

        

579,960   บาท 

(1)  เงนิเดือนพนักงาน 

   

จาํนวน 

        

198,960   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปี ตําแหน่ง 

เจ้าพนกังานป้องกนัฯ สงักดัสํานกัปลดัเทศบาล  ตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี (2558 - 2560) (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

(2)  ค่าจ้างลูกจ้างประจาํ 

   

 จาํนวน  

        

381,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่จ้างประจําให้แก่ลกูจ้างประจําสงักดัสํานกัปลดัเทศบาล  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบ 

ภายใน พร้อมทัง้เงินปรับปรุงคา่จ้างประจําปีและเงินปรับอตัราคา่จ้างโดยคํานวนตัง้จ่ายไว้ไมเ่กิน 12 เดือน 

(ตัง้จ่ายจากเงินรายได้) 

       
         

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

        

330,170   บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

     

ค่าตอบแทน 

    

รวม 

          

24,170   บาท 

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี

พเิศษ 

 

จาํนวน 

          

24,170  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนสั) แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้างเป็นกรณีพิเศษ   

ท่ีสงักดัสํานกัปลดัเทศบาล  

      

ค่าใช้สอย   

    

รวม 

        

306,000   บาท 

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  

รวม 

        

306,000  บาท 

 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 

  

จาํนวน 

        

306,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาพนกังานสงักดัสํานกัปลดัเทศบาล แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการ  



รักษาความสงบภายใน จํานวน 3 คน  

     

         

         

         

         

         

         

         

         

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 

 รวม  

        

321,000  บาท 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

        

321,000  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

     

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

        

285,000  บาท 

(1)  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

 

      

รวม 

        

285,000  บาท 

 

1. โครงการป้องกันอุบัตเิหตุทางถนน 

 

จาํนวน 

          

50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตทุางถนนช่วงเทศกาล  โดยคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย คา่ตอบแทน 

เจ้าหน้าท่ี อปพร.ประจําศนูย์ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีช่วงเทศกาลปีใหม ่และเทศกาลสงกรานต์ คา่จดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัด ุ

อปุกรณ์ในการตัง้จดุตรวจ/จดุสกดั และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ  

  

 

2. โครงการส่งเสริมกจิกรรมสมาชกิ อปพร. เน่ืองในวันสถาปนา อปพร. (22 มีนาคม) 

      

จาํนวน 

          

15,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการ จ่ายเป็นคา่อาหาร นํา้ด่ืม คา่จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการทํากิจกรรมใน 

วนัอปพร. และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ   

    

 

3. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จาํนวน 

            

5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ได้แก่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่นํา้ด่ืม คา่นํา้มนั 

เชือ้เพลิงและคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ   

    



 

4. โครงการจัดตัง้หรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 

      

จาํนวน 

        

120,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  สําหรับจ่ายเป็นคา่ตอบ 

แทนวิทยากร คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม   คา่วสัดอุปุกรณ์   และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

 

5.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยและให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพตดิ 

 

จาํนวน 

          

25,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใข้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและการรณรงค์  

ให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด   สําหรับจ่ายเป็นคา่ตอบแทน คา่อาหาร   คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คา่จดัทําเอกสาร 

และคา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง  ๆ  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ   

   

 

6. โครงการจัดตัง้และพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดนิ 25 ตาสับปรด 

 

      

จาํนวน 

          

70,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประสานพลงัแผน่ดิน จํานวน 7 หมูบ้่าน ๆ ละ 25 คน 

สําหรับจ่ายเป็นคา่ตอบแทนวิทยากร คา่อาหาร   คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คา่จดัทําเอกสาร คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องในโครงการ   

      

         

ค่าวัสดุ 

     

รวม 

          

36,000  บาท 

(1)  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 

   

จาํนวน 

            

6,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดเุคร่ืองแตง่กายสําหรับใช้ในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและงาน อปพร. ของเทศบาล เช่น 

เสือ้สะท้อนแสง หมวก รองเท้า ถงุมือ กระบอง กระบอกไฟฉายกระพริบ กรวยจราจรฯลฯ  

 

(2)  วัสดุดับเพลิง 

    

จาํนวน 

          

30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดดุบัเพลิง  เช่น สายสง่นํา้ดบัเพลิง  ท่อดดูนํา้ดบัเพลิง  หวัฉีดนํา้ดบัเพลิง ข้อตอ่ตา่ง ๆ ประเก็นข้อตอ่ 

คลิบ๊รัดท่อดดูนํา้ดบัเพลิง  นํา้ยาเคมีดบัเพลิง  ตู้ใสถ่งัดบัเพลิง ฯลฯ 

    

 

 



แผนงานการศึกษา  

     

      

4,572,780  บาท 

 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  

   

         

486,550  บาท 

 

งบบุคลากร 

    

 รวม  

         

314,640  บาท 

 หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว 

     เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจาํ) 

    

 รวม  

         

314,640  บาท 

 

(1)  เงนิเดือนพนักงาน 

   

 จาํนวน  

         

275,760  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปี  งานการศกึษา 

ตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี (2558 - 2560) (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

    

(2)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

   

จาํนวน 

           

11,280   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ตอบแทนให้แกพ่นกังานจ้าง สงักดัสํานกัปลดัเทศบาล โดยคํานวณตัง้จ่ายไว้ไมเ่กิน 12 เดือน ตามประกาศ 

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังาน 

เทศบาล ลกูจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) และตามระเบียบกระทรวงมหาด 

ไทย  วา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจําของสว่นราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558 

(3)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

  

จาํนวน 

           

27,600  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว ให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจ ท่ีสงักดัสํานกัปลดัเทศบาล โดยคํานวณตัง้จ่ายไว้ 

ไมเ่กิน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไป  

เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังานเทศบาล ลกูจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจําของสว่น 

ราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558 (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

     

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

         

171,910   บาท 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

      

ค่าตอบแทน 

    

รวม 

           

53,910   บาท 

 (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 

1. เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ จาํนวน 

           

53,910  บาท 

 



เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนสั) แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้างเป็นกรณีพิเศษ  ท่ีสงักดั 

งานการศกึษา 

        
          

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

         

118,000   บาท 

 

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  

รวม 

         

108,000  บาท 

 

 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ 

  

จาํนวน 

         

108,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาพนกังานสงักดัสํานกัปลดัเทศบาล แผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา จํานวน  

1 คน 

         

          

          (2) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

  

      

 รวม  

           

10,000  บาท 

 

 

1. โครงการจัดประชุมเพื่อจัดทาํแผนการศึกษา จาํนวน 

           

10,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชมุการจดัทําแผนการศกึษา เช่น คา่จดัทําป้ายโครงการ คา่อาหารและ 

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คา่วสัดอุปุกรณ์และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

   

          

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  

 รวม  

      

4,086,230  บาท 

 

งบดาํเนินงาน 

    

 รวม  

      

1,981,530  บาท 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

      

ค่าใช้สอย 

     

 รวม  

      

1,021,600  บาท 

 (1) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

  

      

 รวม  

         

982,600  บาท 

 

 

1. โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิ

 

 จาํนวน  

           

35,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ เช่น  ของขวญั ของรางวลัในการตอบปัญหา เลน่เกมส์ คา่อาหาร 

คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม    และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

    



 

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  จาํนวน  

           

10,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัทรงธรรมและวดัสระเกษ เช่น คา่ใช้จ่ายใน 

การเข้าศกึษาอบรม การศกึษาดงูาน ตามหนงัสือดว่นมากท่ี มท 0893.3/ว1522  ลงวนัท่ี 11  มิถนุายน 2555 

 

 

3. โครงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับอนุบาลในศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลตาํบลแวงใหญ่   

(บ้านหนองกระรอก) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

   

      

 จาํนวน  

         

100,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัและระดบัอนบุาลในศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลตําบลแวงใหญ่   

(บ้านหนองกระรอก) และโรงเรียนอนบุาลเทศบาลตําบลแวงใหญ่ ได้แก่ คา่สื่อการเรียนการสอน คา่วสัดอุปุกรณ์สําหรับการ 

จดัการเรียนการสอน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

    

 

4. โครงการจัดตัง้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

   

      

 จาํนวน  

         

300,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้โรงเรียนอนบุาลเทศบาลตําบลแวงใหญ่ การจดัการเรียนการสอนในระดบัอนบุาล และ 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

      

 

5. โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 

 

 จาํนวน  

         

537,600  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นคา่อาหารกลางวนัสําหรับศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัทรงธรรม  คํานวณตัง้จ่าย  280  วนั  x 36 คน x 20 บาท  

จํานวนเงิน  201,600.-  บาท "·Ñé§¹Õé ¨ÐàºÔ¡ ‹̈ÒÂµ‹ÍàÁ×èÍä´ŒÃÑº¡ÒÃ Ñ́̈ ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹" 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นคา่อาหารกลางวนัสําหรับศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัสระเกษ   คํานวณตัง้จ่าย  280  วนั   x 60 คน x 20 บาท  

จํานวนเงิน  336,000.-  บาท "·Ñé§¹Õé ¨ÐàºÔ¡ ‹̈ÒÂµ‹ÍàÁ×èÍä´ŒÃÑº¡ÒÃ Ñ́̈ ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹" 
 

ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0893.3/ว 3149  ลงวนัท่ี 5  มิถนุายน   2558 
  

(2)  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 

   

 รวม  

           

39,000  บาท 

 

 

1. ค่าซ่อมแซมที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

 

 จาํนวน  

           

30,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ซอ่มแซมศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัทรงธรรม,ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัสระเกษ และศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลตําบล 

แวงใหญ่ (บ้านหนองกระรอก) ซึง่เป็นการซอ่มแซมตามปกติท่ีมิใช่เป็นการตอ่เติม ดดัแปลง  อาคาร 

  

 

2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

  

จาํนวน 

            

9,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาครุภณัฑ์ท่ีชํารุด เช่น ตู้  โต๊ะ เก้าอี ้ ยานพาหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  พดัลม เคร่ืองปรับ 

อากาศ ฯลฯ ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัสระเกษ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัทรงธรรม และศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลตําบล 



แวงใหญ่ (บ้านหนองกระรอก) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ 

    

ค่าวัสดุ 

     

 รวม  

         

959,930  บาท 

 

(1) วัสดุสํานักงาน 

    

 จาํนวน  

           

10,000  บาท 

 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้วสัดสุํานกังานตา่งๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไม้บรรทดั ตรายาง หมกึ ธงชาติ นํา้ด่ืม ฯลฯ ของศนูย์ 

พฒันาเดก็เลก็วดัทรงธรรม,ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัสระเกษ และศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลตําบลแวงใหญ่ (บ้านหนองกระรอก) 

ท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบติัราชการ   

       

(2) วัสดุงานบ้านงานครัว 

   

 จาํนวน  

            

9,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว เช่น นํา้ด่ืมบริการประชาชน คลูเลอร์นํา้ด่ืม ไม้กวาด ไม้ถพืูน้ นํา้ยาล้างห้องนํา้ 

กระต๊ิกนํา้แข็งฯลฯ เพ่ือใช้ปฏิบติัราชการ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัทรงธรรม,ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัสระเกษ และศนูย์พฒันา 

เดก็เลก็เทศบาลตําบลแวงใหญ่ (บ้านหนองกระรอก)  

     (3) วัสดุ

คอมพวิเตอร์ 

    

 จาํนวน  

            

7,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบติัราชการ เช่น เมาส์ แผน่รองเมาส์ หวัพิมพ์ แผ่นหรือจานบนัทกึ 

ข้อมลูแป้นอกัขระ หมกึคอมพิวเตอร์ฯลฯ เพ่ือใช้ปฏิบติัราชการ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัทรงธรรม,ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัสระเกษ  

และศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลตําบลแวงใหญ่ (บ้านหนองกระรอก)  

    

(4) ค่าอาหารเสริม (นม) 

   

รวม 

         

933,930  บาท 

 (1) เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดอุาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนบ้านบะแค คํานวนตัง้จ่าย จํานวน 260 วนั x 47 คน x 7.37  บาท 

รวมเป็นเงินตัง้จ่าย  90,063  บาท "·Ñé§¹Õé ¨ÐàºÔ¡ ‹̈ÒÂµ‹ÍàÁ×èÍä´ŒÃÑº¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹" 

(2) เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดอุาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนชมุชนบ้านแวงใหญ่ คํานวนตัง้จ่าย จํานวน 260 วนั  x 337 คน 

x 7.37 บาท  รวมเป็นเงินตัง้จ่าย  645,760 บาท "·Ñé§¹Õé ¨ÐàºÔ¡ ‹̈ÒÂµ‹ÍàÁ×èÍä´ŒÃÑº¡ÒÃ Ñ́̈ ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹" 

(3) เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดอุาหารเสริม (นม) สําหรับศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัทรงธรรม คํานวนตัง้จ่าย จํานวน 280 วนั x 36 คน 

x 7.37  บาท  รวมเป็นเงินตัง้จ่าย  74,290  บาท "·Ñé§¹Õé ¨ÐàºÔ¡ ‹̈ÒÂµ‹ÍàÁ×èÍä´ŒÃÑº¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹" 

(4) เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดอุาหารเสริม (นม) สําหรับศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัสระเกษ คํานวนตัง้จ่าย จํานวน 280 วนั x  60  คน  

x 7.37 บาท  รวมเป็นเงินตัง้จ่าย  123,817 บาท   "·Ñé§¹Õé ¨ÐàºÔ¡ ‹̈ÒÂµ‹ÍàÁ×èÍä´ŒÃÑº¡ÒÃ Ñ̈´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ 

·ŒÍ§¶Ôè¹" 

         ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0893.3/ว 3149  ลงวนัท่ี 5  มิถนุายน   2558 

  

          

งบลงทุน 

     

รวม 

         

568,700  บาท 

 



หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

      ค่า

ครุภัณฑ์ 

     

รวม 

           

68,700  บาท 

 1. ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

    

รวม 

           

36,000  บาท 

 

 

(1) เคร่ืองปรับอากาศ 

  

จาํนวน 

           

36,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น ชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทีย ูจํานวน 2 เคร่ือง  

ราคาเคร่ืองละ่ๆ 18,000 บาท  โดยจดัซือ้ตามราคาท้องถ่ิน 

     

2. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

   

รวม 

           

23,300  บาท 

 

 

(1) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

  

จาํนวน 

           

16,000  บาท 

 
 

1. เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานกังาน (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้)  จํานวน 1 ชดุ 

โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้
       

 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั (2 Core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 

3.0 GHz หรือดีกวา่ จํานวน 1 หน่วย 
      

 
- มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน้่อยกวา่ 4GB 

  

 

- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk)  ชนิด SATA   หรือดีกวา่  ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1 TB  หรือ ชนิด Solid 

State  

Disk ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 100 GB จํานวน 1 หน่วย  
     

 
- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จํานวน 1 หน่วย 

     

 

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 

ช่อง  

 

- มีแป้นพิมพ์และ

เมาส์        

 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิว้ จํานวน 1  

หน่วย 
         

 
(2)  เคร่ืองพมิพ์คอมพวิเตอร์  

  
จาํนวน 

            

7,300  
บาท 

 

 

1.เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เคร่ือง 

โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

       

 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200×600 dpi 

    

 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไมน้่อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาที 

    



 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมติัได้ 

     

 

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 32 MB 

    

 

- มีช่องเช่ือมตอ่  (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 

 

 

- สามารถใช้ได้กบั A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสก่ระดาษได้รวมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผ่น 

3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

   

รวม 

            

9,400  บาท 

 

 

(1) 

ตู้เยน็ 

    

จาํนวน 

            

9,400  บาท 

 

 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้ตู้ เย็นขนาด 7 คิวบิกฟตุ จํานวน 1 ตู้  โดยจดัซือ้ตามราคาท้องถ่ิน 

  

          

          หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

       

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

   

 รวม  

         

500,000  บาท 

 

 

1. โครงการก่อสร้างรัว้ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ (บ้านหนองกระรอก)  

 

      

 จาํนวน  

         

500,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างรัว้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลตําบลแวงใหญ่ (บ้านหนองกระรอก) ความยาวรวม 240 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

      
          

งบเงนิอุดหนุน 

    

 รวม  

      

1,536,000  บาท 

 หมวดเงนิอุดหนุน 

        

(1) เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

   

 รวม  

      

1,536,000  บาท 

 

 

1. ค่าอาหาร

กลางวัน 

   

 จาํนวน  

      

1,536,000  บาท 

 

 

(1)   เงนิอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่  

   

      

จาํนวน 

      

1,348,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนบัสนนุคา่อาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียนชมุชนบ้านแวงใหญ่    สําหรับเดก็ก่อนวยัเรียน-ป.6 โดยสนบัสนนุ 

ให้ในอตัรา 100 %  ของจํานวนนกัเรียน คํานวนตัง้จ่ายจํานวน 200 วนั x 337 คน x 20.- บาท ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 

ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัท่ี 5  มิถนุายน  2558 

    

 

(2)   เงนิอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบะ

แค  จาํนวน 

         

188,000  บาท 

 



เพ่ือจ่ายเงินสนบัสนนุคา่อาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียนบ้านบะแค   สําหรับเดก็ก่อนวยัเรียน  - ป. 6   โดยสนบัสนนุให้ใน 

อตัรา 100% ของจํานวนนกัเรียน  คํานวนตัง้จ่ายจํานวน  200 วนั x 47 คน x 20 บาท ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสดุ 

ท่ี มท 0893.3/ว 3149  ลงวนัท่ี 5  มิถนุายน  2558 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานสาธารณสุข 

    

รวม 

       

4,967,770  บาท 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

  

รวม 

       

4,444,770  บาท 

งบบุคลากร 

     

รวม 

       

1,908,420  บาท 

หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว 

    

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)   

   

รวม 

       

1,908,420   บาท 

(1)  เงนิเดือนพนักงาน 

   

จาํนวน 

       

1,375,860   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปี  สงักดักอง 

สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  ตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี (2558 - 2560) (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

 

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งหวัหน้าส่วนราชการ 

  

 จาํนวน  

           

42,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหนง่ผู้ อํานวยการกองสาธารณสขุฯ อตัราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

(3)  ค่าจ้างลูกจ้างประจาํ 

   

 รวม  

          

171,720  บาท 

 

(1) คา่จ้างลกูจ้างประจํา 

  

จํานวน 

          

171,720  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่จ้างประจําให้แก่ลกูจ้างประจําสงักดักองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้เงินปรับปรุงคา่จ้างประจําปี 

และเงินปรับอตัราคา่จ้างโดยคํานวนตัง้จ่ายไว้ไมเ่กิน 12 เดือน (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

  

(4)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

   

จาํนวน 

          

284,670  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ตอบแทนให้แกพ่นกังานจ้าง สงักดักองสาธารณสขุฯ  โดยคํานวณตัง้จ่ายไว้ไมเ่กิน 12 เดือน ตามประกาศ 

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังาน 

เทศบาล ลกูจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) และตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจําของสว่นราชการ (ฉบบัท่ี 6)  

พ.ศ.2558  (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

      

(5)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

  

จาํนวน 

           

34,170  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว ให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจ ท่ีสงักดัสํานกัปลดัเทศบาล โดยคํานวณตัง้จ่ายไว้ 

ไมเ่กิน  12  เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไป  



เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังานเทศบาล ลกูจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว  

(ฉบบัท่ี 2) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจํา 

ของสว่นราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558 (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

    
         

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

       

2,536,350   บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

     

ค่าตอบแทน 

    

รวม 

          

223,350   บาท 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

1. เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ จาํนวน 

           

76,350  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนสั) ให้แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้างเป็นกรณีพิเศษ   

ท่ีสงักดักองสาธารณสขุฯ 

      

(2)  ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 จาํนวน  

           

80,000  บาท 

เพ่ือจ่ายคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้าง ท่ีต้องมาปฏิบติังานนอกเวลา 

ราชการ หรือในวนัหยดุราชการ เช่น คา่ตอบแทนเวรกู้ ชีพ เป็นต้น 

   

(3)  ค่าเช่าบ้าน 

    

จาํนวน 

           

42,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่เช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลของกองสาธารณสขุฯ ซึง่มีสิทธิเบิกคา่เช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 

(4)  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

   

จาํนวน 

           

25,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรให้แก่พนกังานเทศบาล    และลกูจ้างประจําของกองสาธารณสขุฯ 

ซึง่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศกึษาบตุรได้ตามระเบียบฯ   

    

         

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

       

1,913,000   บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  

รวม 

       

1,823,000  บาท 

 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 

จาํนวน 

           

20,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ   คา่ซกัฟอก   คา่ตกัสิ่งปฏิกลู   คา่ระวางบรรทกุ คา่เช่าทรัพย์สิน 

 (นอกจากคา่เช่าบ้าน)   คา่โฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเก่ียวกบัการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทย ุ



กระจายเสียง  โทรทศัน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ รวมถงึคา่จดัทําป้ายรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ภารกิจในหน้าท่ีของ 

เทศบาล) คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ  คา่จ้างเหมาบริการตา่ง ๆ คา่ติดตัง้ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ฯลฯ 

 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 

  

จาํนวน 

       

1,803,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบริการตําแหน่งคนงานเก็บกวาดขยะมลูฝอย จํานวน 8 อตัรา คนงานกวาดตลาดสดเทศบาล 

จํานวน 1 อตัรา คนงานทําความสะอาดจํานวน 1 อตัรา คนงานทัว่ไปจํานวน 4 อตัรา และพนกังานกู้ ชีพจํานวน 11 อตัรา 

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

 

      

 รวม  

           

40,000  บาท 

 

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับเดนิทางไปราชการฯ 

 

จาํนวน 

           

40,000  บาท 

สําหรับจ่ายเป็นคา่เบีย้เลีย้ง   คา่พาหนะ  คา่เช่าท่ีพกั  คา่บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   คา่ผ่านทางดว่นพิเศษ 

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ให้แก่พนกังานและลกูจ้าง  และบคุลากรในหน่วยงานท่ีมีสิทธิเบิกจ่าย ซึง่มี 

ความจําเป็นเดินทางไปติดตอ่ราชการหรือโอน  ย้าย  หรือเข้ารับการอบรมสมัมนา  หรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิตาม 

ระเบียบท่ีทางราชการกําหนด    รวมทัง้คา่ใช้จ่ายของกรรมการผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําแผนพฒันา 

เทศบาลตามหนงัสือกระทวงมหาดไทย  ดว่นท่ีสดุท่ี มท 0810.2/ว 224 ลงวนัท่ี  20  มกราคม  2553  

 

3. ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 

   

รวม 

           

50,000  บาท 

 

1. คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 

 

จํานวน            50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ท่ีชํารุด เช่น ตู้  โต๊ะ  เก้าอี ้ พดัลม  ยานพาหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ  ของกองสาธารณสขุฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  

  

         

         

ค่าวัสดุ 

     

รวม 

          

400,000  บาท 

1.  วัสดุสํานักงาน 

    

จาํนวน 

           

20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ซือ้สิ่งของเคร่ืองใช้สํานกังานเทศบาล  เช่น   กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ เทปพีวีซี แผน่ใส คลิป กระดาษไข 

ซองจดหมาย  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซือ้วสัดหุรือจ้างพิมพ์ นํา้ด่ืม หนงัสือพิมพ์ และวสัดสุํานกังานท่ีมีลกัษณะโดย 

สภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใช้งานไมยื่นนาน สิน้เปลือง หมดไป  เช่น เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองตดักระดาษ  

ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร   ชัน้วางเอกสาร พระบรมฉายาลกัษณ์ ไวท์บอร์ด แผงปิดประกาศ  กญุแจ ภาพเขียน แผนท่ี  

ขาตัง้ (กระดานดํา) ฯลฯ   

      



2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

   

จาํนวน 

             

5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลัก๊ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน 

ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ 

       
3. วัสดุงานบ้านงานครัว 

   

จาํนวน 

           

10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง   มุ้ง  ผ้าปโูต๊ะ  ผ้าห่ม  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วนํา้จานรอง 

กระจกเงา  นํา้จืดท่ีซือ้จากเอกชนฯลฯ    และวสัดงุานบ้านงานครัวท่ีมีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกติมีอาย ุ

การใช้งานไมยื่นนาน สิน้เปลือง หมดไป เช่น เตารีด กระติกนํา้ร้อน หม้อหงุข้าว  ถงัแก๊ส ฯลฯ   

 

4.  วัสดุก่อสร้าง 

    

จาํนวน 

           

50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดกุ่อสร้าง  เช่น  ไม้ตา่ง ๆ นํา้มนัทาไม้ ทินเนอร์ นํา้มนัจารบี นํา้มนัเคร่ือง สี แปรงทาสี  ปนูซีเมนต์  ปนูขาว  

ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล๊อค ตะป ูค้อน คีม จอบ เสียม เหลก็เส้น  ท่อนํา้และอปุกรณ์ประปา กระเบือ้ง สงักะสี โถส้วม อา่งล้าง  

มือ  เลื่อย เคร่ืองวดัขนาดเลก็ ท่อนํา้บาดาล ท่อตา่ง ๆ ราวพาดผ้า ฯลฯ 

   

5.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

   

จาํนวน 

           

10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดยุานพาหนะ  เช่น  แบตเตอร่ี ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหลร่ถยนต์และรถจกัรยานยนต์ นํา้มนั 

เบรคหม้อนํา้รถยนต์  เพลา ลกูปืน  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขดันิรภยั  และวสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร 

และมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ   1   ปีขึน้ไป   แตมี่ราคาหน่วยหนึง่/ชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000.- บาท เช่น แมแ่รง 

ลอ็คเกียร์  สญัญาณไฟฉกุเฉินฯลฯ  

      

6.  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 

   

จาํนวน 

          

150,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดนํุา้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น   เช่น  นํา้มนัดีเซล   นํา้มนัก๊าด นํา้มนัเบนซนิ  นํา้มนัเคร่ือง นํา้มนัเตา 

ถ่าน  แก๊สหุ้งต้ม นํา้มนัจารบี ฯลฯ   

     

7.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

  

จาํนวน 

           

30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดวิุทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน่ เวชภณัฑ์  แอลกอฮอล์   ผ้าพนัแผล  สําลี ฯลฯ และวสัดวิุทยาศาสตร์ 

หรือการแพทย์  ท่ีมีลกัษณะคงทนถาวรและมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึน้ไป แตมี่ราคาหน่วยหนึง่/ 

ชดุหนึง่ไมเ่กิน  5,000.- บาท  เช่น  หฟัูง กระบอกตวงฯลฯ 

    
 

        
 

        
 

        8.  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

   

จาํนวน              บาท 



5,000  

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กนัและส ี ฟิล์ม    รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการ 

ล้างอดั  ฟิล์มสไลด์  แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  ฯลฯ และวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ท่ีมี 

ลกัษณะคงทนถาวรและมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ  1 ปีขึน้ไป แตมี่ราคาหน่วยหนึง่ / ชดุหนึง่ ไมเ่กิน 

5,000.-  บาท  เช่น  ขาตัง้กล้อง  เคร่ืองกรอเทป  เลนส์ซูม ฯลฯ  

   

9.  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 

   

จาํนวน 

           

30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดเุคร่ืองแตง่กายสําหรับใช้ในงานรักษาความสะอาด ของกองสาธารณสขุ  เช่น เสือ้สะท้อนแสง 

10.  วัสดุคอมพวิเตอร์ 

   

จาํนวน 

           

40,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ซือ้แผ่นหรือจานบนัทกึข้อมลู   หวัพิมพ์   แป้นอกัขระ  เมาส์ โปรแกรม  หมกึคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ ท่ี 

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  

       

11.  วัสดุอ่ืน  

    

จาํนวน 

           

50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้วสัดอ่ืุน ๆ ของกองสาธารณสขุฯ เช่น ถงัรองรับขยะมลูฝอย บุ้งเต้า จอบ เสียม วสัดกุารทําลายขยะ 

และวสัดอ่ืุน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการทําลายขยะ คา่กระถาง ไม้ดอก ไม้ประดบัสํานกังาน 

           

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  

 

รวม 

          

523,000  บาท 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

          

365,000  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

     

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

          

365,000  บาท 

(1) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

 

      

รวม 

          

365,000  บาท 

 

1. โครงการป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 

 

จาํนวน 

           

50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า ได้แก่ คา่วคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 

ยาคมุกําเนิดสนุขั  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม  คา่ตอบแทนสตัว์แพทย์และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

 

2. โครงการประกวดเต้นแอโรบคิของประชาชนทั่วไป/เดก็นักเรียน 

 

      

จาํนวน 
           

50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ในการดําเนินการจดัการประกวด คา่อาหาร  คา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คา่ตอบแทน 



คณะกรรมการตดัสิน   เงิน/โลห์่รางวลั   เงินสนบัสนนุทีม  คา่จดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการและคา่ใช้จ่ายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

       

 

3. โครงการล้างตลาดสด 

  

จาํนวน 

           

10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการล้างตลาดสดเทศบาล เช่น คา่สารเคมีในการทําความสะอาด คา่วสัดอุปุกรณ์ในการ  

ดําเนินการทําความสะอาด  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

   

 

4. โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน 
จาํนวน 

           

70,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการจดัการขยะอย่างคุ้มคา่ลดภาวะโลกร้อน   มีคา่ใช้จ่ายในโครงการ  ได้แก่ คา่จดัทํา 

ป้ายรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ แผน่พบั ใบปลิว คา่ตอบแทนวิทยากร  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  คา่พาหนะ 

คา่การดําเนินการจดักิจกรรมประกวดชมุชน คา่จดัตัง้ธนาคารขยะ ตามนโยบายลดภาวะโลกร้อน คา่จดัทําถงัคดัแยก 

ประเภทของขยะ คา่รางวลัประกวด และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

  

 

5. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 

จาํนวน 

           

50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายป็นคา่นํา้ยาเคมีภณัฑ์กําจดัยงุลาย คา่ตอบแทนผู้ออกพ่นสารเคมีกําจดัยงุลาย คา่เชือ้เพลิงผสมนํา้ยากําจดัยงุลาย 

และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

     

 

6. โครงการควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส 

 

จาํนวน 

             

5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการควบคมุโรคเลปโตสไปโรซีส เพ่ือออกดําเนินการควบคมุโรคเชิงรุก  คา่ใช้จ่ายใน 

 โครงการได้แก่คา่ตอบแทนแพทย์และพยาบาล คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในโครงการ  

 

 

7. โครงการควบคุมโรคอุจาระร่วง 

 

จาํนวน 

             

5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการควบคมุโรคอจุาระร่วง   เพ่ือออกดําเนินการควบคมุโรคเชิงรุก  มีคา่ใช้จ่ายในโครงการ 

ได้แก่คา่ตอบแทนแพทย์และพยาบาล คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

 

 

8. โครงการควบคุมโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคมือ เท้า ปาก และโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

สายพันธ์ุใหม่ 2012 (MERS-Cov) 

   

จาํนวน 

             

5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการควบคมุโรคไข้หวดันก  ไข้หวดัใหญ่ 2009  โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

สายพนัธุ์ใหม ่2012 โดยออกพืน้ท่ีดําเนินการควบคมุโรคเชิงรุก  คา่ใช้จ่ายในโครงการ  ได้แก ่ คา่ตอบแทนแพทย์และพยาบาล   

 คา่วสัดอุปุกรณ์และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องในโครงการ   

    

 

9. โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 

 

จาํนวน 

           

50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การจดัการแข่งขนั คา่รางวลั ถ้วยรางวลั คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 



และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในโครงการ เช่น คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม คา่จ้างเคร่ืองเสียง และคา่วสัดอุปุกรณ์อ่ืน ๆ   

 ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ 

      

 

10. โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ก่อนถงึโรงพยาบาลของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

      

จาํนวน 

           

50,000  บาท 

เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการอบรมพนกังานกู้ ชีพ อาสากู้ ชีพ คา่วสัดอุปุกรณ์ในการกู้ ชีพท่ีเก่ียวข้องตามพระราชบญัญติั 

การแพทย์ฉกุเฉิน พ.ศ.2551 คา่วสัดเุผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดกุารแพทย์และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องใน 

โครงการ 

        

 

11. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

 

      

จาํนวน 

           

20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ่ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม คา่วสัด ุ

อปุกรณ์ดําเนินการทําความสะอาด คา่ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตเทศบาล และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

         

งบลงทุน 

     

รวม 

           

53,000  บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

     

ค่าครุภัณฑ์ 

     

รวม 

           

53,000  บาท 

1. ครุภัณฑ์การเกษตร 

   

 รวม  

           

53,000  บาท 

 

1) เคร่ืองสับย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ 

  

 จาํนวน  

           

53,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองสบัย่อยก่ิงไม้ ใบไม้ รวมมอเตอร์ไมน้่อยกวา่ 3 HP 3 เฟส ขนาดวสัดท่ีุใช้ย่อยไมเ่กิน 2.5 นิว้ 

โดยจดัซือ้ตามราคาท้องถ่ิน 

      

งบเงนิอุดหนุน 

    

 รวม  

          

105,000  บาท 

หมวดเงนิอุดหนุน 

       

1.  เงนิอุดหนุนเอกชน 

   

 รวม  

          

105,000  บาท 

 

1.  โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐาน 

 

 จํานวน  

          

105,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุและสนบัสนนุการดําเนินงานของ อสม. ในชมุชน/หมูบ้่าน    ในด้านการพฒันาคน การแก้ 

ปัญหาด้านสาธารณสขุและการจดับริการด้านสาธารณสขุในเร่ืองตา่ง ๆ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0891.3/ว 73  ลงวนัท่ี  14  มกราคม  2557 

   



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   

รวม 

         

120,000  บาท 

 

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

  

รวม 

         

120,000  บาท 

 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

         

100,000   บาท 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

      

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

         

100,000   บาท 

 (1) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

  

 

1) โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัย จาํนวน 

         

100,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านท่ีอยู่อาศยั สําหรับผู้ยากจน ยากไร้  ไมมี่ท่ีพึง่พา 

ไมมี่ท่ีอยู่อาศยัท่ีมัน่คงถาวร มีคา่ใช้จ่ายในโครงการ เช่น คา่วสัดอุปุกรณ์ในการซอ่มแซมท่ีอยู่อาศยั หรือการซอ่มแซมท่ีอยู่อาศยั 

และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในโครงการ 

      

งบเงนิอุดหนุน 

    

รวม 

           

20,000  บาท 

 หมวดเงนิอุดหนุน 

        

(1) เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

   

จาํนวน 

           

20,000  บาท 

 

 

1. อุดหนุนโครงการศูนย์เฉลิมพระเกีรตเิพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และตดิเชือ้ H.I.V. อาํเภอแ

ใหญ่ 

      

จาํนวน 

           

20,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุตามโครงการศนูย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคเอดส์  และผู้ ติดเชือ้ H.I.V. ให้แก่ท่ีศนูย์ชว่ยเหลือ 

ผู้ ป่วยเอดส์และติดเชือ้ H.I.V. แก่ท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ่     

     

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน 

   

รวม 

       

6,530,960   

 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

  

รวม 

       

2,954,960   

 

งบบุคลากร 

    

รวม 

       

1,962,690   

 หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจาํ และค่าจ้างช่ัวคราว 

     

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)   

   

รวม 

       

1,962,690    

 

1.  เงนิเดือนพนักงาน 

   

จาํนวน 

       

1,114,680    

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังานสว่นท้องถ่ินประจําปี  สงักดักองช่าง 

เทศบาล  ตามแผนอตัรากําลงั 3 ปี (2558 - 2560) (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

    

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 

   

 จาํนวน  

            

42,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหนง่ผู้ อํานวยการกองช่าง  อตัราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้) 

(3) ค่าจ้างลูกจ้างประจาํ 

   

 จาํนวน  

          

168,360   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่จ้างประจําให้แก่ลกูจ้างประจําสงักดักองชา่ง พร้อมทัง้เงินปรับปรุงคา่จ้างประจําปีและเงินปรับอตัราคา่ 

จ้างโดยคํานวนตัง้จ่ายไว้ไมเ่กิน 12 เดือน (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้) 

    

(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

   

จาํนวน 

          

546,880    

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ตอบแทนให้แกพ่นกังานจ้าง สงักดักองช่าง  โดยคํานวณตัง้จ่ายไว้ไมเ่กิน 12 เดือน ตามประกาศคณะ 

กรรมการกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การให้พนกังาน 

เทศบาล ลกูจ้างและพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) และตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจําของสว่นราชการ (ฉบบัท่ี 6)  

พ.ศ.2558 (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

       

(5)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

  

จาํนวน 

            

90,770   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว ให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจ ท่ีสงักดักองช่าง  โดยคํานวณตัง้จ่ายไว้ไมเ่กิน 12  

เดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลให้พนกังานเทศบาล เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกั 

เกณฑ์ การให้พนกังานเทศบาล ลกูจ้าง และพนกังานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) และ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวข้าราชการและลกูจ้างประจําของสว่น 

ราชการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2558 (µÑé§ ‹̈ÒÂ¨Ò¡à§Ô¹ÃÒÂä´Œ) 

     
          



งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

          

931,370   

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

        

ค่าตอบแทน 

    

รวม 

          

116,250   

 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 

- เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ 

 

จาํนวน 

            

76,250   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนสั) แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้างเป็นกรณีพิเศษ  ท่ีสงักดั 

กองช่าง 

         

          

          

2. ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 

 

 จาํนวน  

            

10,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานเทศบาลและลกูจ้างท่ีมีคําสัง่ให้มาปฏิบติังาน 

นอกเวลาราชการ 

        

3. ค่าเช่าบ้าน 

    

จาํนวน 

            

20,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่เช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลของกองช่าง ซึง่มีสิทธิเบิกคา่เช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ 

  

4. เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

   

จาํนวน 

            

10,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรให้แก่พนกังานเทศบาล    และลกูจ้างประจําของกองช่าง ซึง่มีสิทธิเบิกเงินช่วย 

เหลือการศกึษาบตุรได้ตามระเบียบฯ    

      
          

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

          

280,120    

 

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  

รวม 

          

180,120   

 

 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 

จาํนวน 

            

15,000   

  เพ่ือจ่ายเป็นคา่เย็บหนงัสือหรือเข้าปกหนงัสือ   คา่ซกัฟอก   คา่ตกัสิ่งปฏิกลู   คา่ระวางบรรทกุ คา่เช่าทรัพย์สิน 

  (นอกจากคา่เช่าบ้าน)   คา่โฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเก่ียวกบัการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทย ุ

กระจายเสียง  โทรทศัน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ รวมถงึคา่จดัทําป้ายรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ภารกิจในหน้าท่ีของ 

เทศบาล) คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ  คา่จ้างเหมาบริการตา่ง ๆ คา่ติดตัง้ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ฯลฯ 

 

 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 

  

จาํนวน            

 



165,120  

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาพนกังานสงักดักองช่าง จํานวน  2  คน  

    (2) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

  

      

รวม 

            

50,000   

 

 

1. ค่าใช้จ่ายสําหรับเดนิทางไปราชการฯ 

 

จาํนวน 

            

30,000   

 สําหรับจ่ายเป็นคา่เบีย้เลีย้ง   คา่พาหนะ  คา่เช่าท่ีพกั  คา่บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   คา่ผ่านทางดว่นพิเศษ 

คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ให้แก่พนกังานและลกูจ้าง  และบคุลากรในหน่วยงานท่ีมีสิทธิเบิกจ่าย ซึง่มีความ 

จําเป็นเดินทางไปติดตอ่ราชการหรือโอน  ย้าย  หรือเข้ารับการอบรมสมัมนา  หรือสอบคดัเลือกและมีสิทธิตามระเบียบท่ี 

ทางราชการกําหนด    รวมทัง้คา่ใช้จ่ายของกรรมการผู้แทนภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําแผนพฒันาเทศบาล 

ตามหนงัสือกระทวงมหาดไทย  ดว่นท่ีสดุท่ี มท 0810.2/ว 224 ลงวนัท่ี  20  มกราคม  2553 

  

 

2. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 

  

จาํนวน 

            

20,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมในการรังวดัแนวเขตท่ีดินสาธารณะประโยชน์ตา่งๆ ในเขตเทศบาลและท่ีดินกรณีมีผู้อทิุศให้ 

โดยจ่ายให้แก่สํานกังานท่ีดินจงัหวดัขอนแก่น สาขาเมืองพล ตามอตัราท่ีเรียกเก็บ 

   

(3) ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 

   

รวม 

            

50,000   

 

 

1. ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพย์สิน 

 

จาํนวน 

            

50,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้  โต๊ะ  เก้าอี ้ เคร่ืองทุ่นแรง เคร่ืองพิมพ์   

ดีด ยานพาหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ  ของกองช่าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

 

          

          

ค่าวัสดุ 

     

รวม 

          

535,000   

 

(1)  วัสดุสํานักงาน 

    

จาํนวน 

            

15,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ซือ้สิ่งของเคร่ืองใช้สํานกังานเทศบาล  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ เทปพีวีซี แผน่ใส คลิป  กระดาษไข 

ซองจดหมาย  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซือ้วสัดหุรือจ้างพิมพ์ นํา้ด่ืม หนงัสือพิมพ์ และวสัดสุํานกังานท่ีมีลกัษณะโดย 

สภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใช้งานไมยื่นนาน สิน้เปลือง หมดไป  เช่น เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองตดักระดาษ  

ตรายาง  ตะแกรงวางเอกสาร   พระบรมฉายาลกัษณ์ ไวท์บอร์ด แผงปิดประกาศ  กญุแจ ภาพเขียน แผนท่ี ขาตัง้  

 (กระดานดํา) ฯลฯ   

        



(2)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

   

จาํนวน 

          

130,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลัก๊ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน 

ขาตัง้ไมโครโฟน ฯลฯ 

        

(3)  วัสดุงานบ้านงานครัว 

   

จาํนวน 

             

5,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง   มุ้ง  ผ้าปโูต๊ะ  ผ้าห่ม  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วนํา้จานรอง 

กระจกเงา  นํา้จืดท่ีซือ้จากเอกชนฯลฯ    และวสัดงุานบ้านงานครัวท่ีมีลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกติมีอาย ุ

การใช้งานไมยื่นนาน สิน้เปลือง หมดไป เช่น เตารีด กระติกนํา้ร้อน หม้อหงุข้าว  ถงัแก๊ส ฯลฯ   
  

(4)  วัสดุก่อสร้าง 

    

จาํนวน 

          

250,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดกุ่อสร้าง  เช่น  ไม้ตา่ง ๆ  นํา้มนัทาไม้  ทินเนอร์ สี แปรงทาส ี ปนูซีเมนต์  ปนูขาว ทราย อิฐ หรือ 

ซีเมนต์บล๊อค ตะป ูค้อน คีม จอบ เสียม เหลก็เส้น ท่อนํา้และอปุกรณ์ประปา กระเบือ้ง สงักะสี โถส้วม อา่งล้างมือ ฯลฯ 

(5)  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

   

จาํนวน 

            

10,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดยุานพาหนะ  เช่น  แบตเตอร่ี ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหลร่ถยนต์และรถจกัรยานยนต์ นํา้มนัเบรค 

หม้อนํา้รถยนต์  เพลา ลกูปืน  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขดันิรภยั  และวสัดยุานพาหนะและขนสง่ท่ีมีลกัษณะคงทนถาวรและมี 

อายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ   1   ปีขึน้ไป   แตมี่ราคาหน่วยหนึง่/ชดุหนึง่ไมเ่กิน 5,000.- บาท เช่น แมแ่รงลอ็คเกียร์ 

ลอ็คคลตัซ์  สญัญาณไฟฉกุเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  

     

(6)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 

   

จาํนวน 

            

80,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลืน่   เช่น  นํา้มนัดีเซล   นํา้มนัก๊าด นํา้มนัเบนซิน  นํา้มนัเคร่ือง นํา้มนัเตา ถ่าน แก๊สหงุ 

ต้ม นํา้มนัจารบี  นํา้มนัทาไม้  ทินเนอร์ ฯลฯ   

      

(7)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

   

จาํนวน 

             

5,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กนัและส ี ฟิล์ม    รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการ 

ล้างอดั  ฟิล์มสไลด์  แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  ฯลฯ และวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ท่ีมี 

ลกัษณะคงทนถาวรและมีอายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณ  1 ปีขึน้ไป แตมี่ราคาหน่วยหนึง่ / ชดุหนึง่ ไมเ่กิน 

 5,000.-  บาท  เช่น  ขาตัง้กล้อง  เคร่ืองกรอเทป  เลนส์ซูม ฯลฯ  

    

(8)  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 

   

จาํนวน 

             

5,000   

  เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดเุคร่ืองแตง่กายสําหรับใช้ในงานของกองช่าง  ได้แก่  เสือ้สะท้อนแสง  หมวก รองเท้า ถงุมือ ฯลฯ  

          



(9)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 

    

จาํนวน 

            

30,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ซือ้แผ่นหรือจานบนัทกึข้อมลู   หวัพิมพ์   แป้นอกัขระ  เมาส์ โปรแกรม  หมกึคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ ท่ี 

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  

        

(10)  วัสดุสํารวจ 

    

จาํนวน 

             

5,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดสุํารวจ เช่น บนัไดอลมิูเนียม เคร่ืองมือดงึสายโทรศพัท์ ตะป ูสีสเปร์ เชือกฟาง ฯลฯ 

  
          

งบลงทุน 

     

รวม 

            

60,900   

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 

      

1. ค่าครุภัณฑ์ 

    

รวม 

            

60,900   

 

(1) ครุภัณฑ์สํานักงาน 

   

รวม 

            

51,000   

 

   

1. 

เคร่ืองปรับอากาศ 

   

จาํนวน 

            

51,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทีย ูจํานวน 1 เคร่ือง 

(2) ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

   

 รวม  

             

9,900   

 

 

1. เคร่ืองพมิพ์คอมพวิเตอร์ 

  

 จาํนวน  

             

9,900   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมกึ(INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เคร่ือง 

โดยมีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้

       

 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

   

 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาที หรือ 10.2 ภาพตอ่นา  

 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาํหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 17 หน้าตอ่นาที หรือ 8.1 ภาพตอ่นาที 

 

- มีช่องเช่ือมตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จํานวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 

 

 

- สามารถใช้ได้กบั A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่ 100 แผ่น 

 

          

งานไฟฟ้าถนน 

    

รวม 

       

3,476,000   

 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

          

500,000   

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

      



ค่าใช้สอย 

     

รวม 

          

500,000   

 

(1)  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 

   

รวม 

          

500,000   

 

 

1.ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ท่อระบายและรางระบายนํา้ในเขตเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

 

      

จาํนวน 

          

500,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมถนน ตรอก ซอย  ท่อระบายนํา้ แหลง่เก็บกกันํา้ ฯลฯ  ท่ีชํารุด ซึง่เป็นการซอ่มแซม 

ปกติ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

     

          

          

          

งบลงทุน 

     

รวม 

       

2,376,000   

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 

      

1. ค่าครุภัณฑ์ 

    

รวม 

            

12,000   

 

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

    

 รวม  

            

12,000   

 

 

1. เล่ือยโซ่ยนต์ 

   

 จาํนวน  

            

12,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซือ้เลื่อยโซย่นต์แผ่นบงัคบัโซไ่มน้่อยกวา่ 12 นิว้ จํานวน 1 เคร่ือง โดยจดัซือ้ตามราคาท้องถ่ิน  

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   

รวม 

       

2,364,000   

 

 

(1) โครงการขยายไหล่ทางถนนมหาลัยปูนา จากบ้านนายสวัสดิ์ งวงช้าง ถงึ มหาลัยปูนา 

 

      

จาํนวน 

          

723,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ขยายไหลท่างถนนมหาลยัปนูา จากบ้านนายสวสัด์ิ งวงช้าง ถงึ มหาลยัปนูา หมูท่ี่ 1 ฝ่ังขวาทางกว้าง 1.00 เมตร 

ความยาว 650 เมตร ฝ่ังซ้ายทางกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 599 เมตร และกว้าง 0.50 เมตร ความยาว  40 เมตร  ไหลท่าง 

คอนกรีตเสริมเหลก็หนา 0.15 เมตร ปริมาณพืน้ท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็ไมน้่อยกวา่ 1,269 ตารางเมตร รายละเอียดตาม 

แบบแปลนเทศบาลกําหนด 

       

 

(2) โครงการก่อสร้างกาํแพงรอบสํานักงานเทศบาลตาํบลแวงใหญ่ 

  

      

จาํนวน 

          

663,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างกําแพงรอบสํานกังานเทศบาลตําบลแวงใหญ่ ขนาดสงู 2.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร รายละเอียด 



ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

       

 

(3) โครงการติดตัง้ไฟสัญญาณจราจร 

 

จาํนวน 

            

75,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ติดตัง้ไฟสญัญาณไฟกระพริบโซลา่เซลล์ จํานวน 2 จดุ ดงันี ้

   

 

จดุท่ี 1 บริเวณสี่แยกเจริญพนัธ์ (แยกถนนชนบท-กดุรู ตดักบัถนน ร.พ.ช.3030 และถนน ร.พ.ช.4052) จํานวน 

4 ชดุ 

         

 

จดุท่ี 2 บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนชมุชนบ้านแวงใหญ่ (แยกถนนชนบท-กดุรู ตดักบัถนนสขุาภิบาล 1)จํานวน 

3 ชดุ 

         

 

(4) โครงการวางท่อระบายนํา้ซอยสมานมิตร หมู่ที่ 3 จาํนวน 

          

210,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่วางท่อระบายนํา้ซอยสมานมิตร หมูท่ี่ 3 วางท่อระบายนํา้กลม คสล. ชัน้ 3 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 เมตร 

จํานวน 140 ท่อน พร้อมบ่อพกั คสล. จํานวน 13 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

  

 

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานเยน็ 

   

      

จาํนวน 

          

117,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยบานเย็น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง 

หินคลกุปริมาตรหินคลกุไมน้่อยกวา่ 5 ลกูบาศก์เมตร หรือพืน้ท่ีคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 216 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 

แปลนเทศบาลกําหนด 

        

 

(6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงลงหนิลูกรังถนนฝายราษฎร์สามัคคี-โนนตะก่ัว 

  

      

จาํนวน 

          

268,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างปรับปรุงลงหินลกูรังถนนฝายราษฎร์สามคัคี-โนนตะกัว่  หมูท่ี่  4  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  

ยาว 1,000 บาท หนา 0.15 เมตร ปริมาตรพืน้ท่ีผิวจราจรลกูรังไมน้่อยกวา่ 4,000 ตารางเมตร 

  

 

(7) โครงการปรับปรุงลงหนิลูกรังถนนแวงใหญ่-ห้วยยาง-ฝายหลวง 

  

      

จาํนวน 

          

308,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงลงหินลกูรังถนนแวงใหญ่-ห้วยยาง-ฝายหลวง หมูท่ี่ 1 ผิวจราจรลกูรังบดอดัแน่น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพืน้ท่ีผิวจาราจรลกูรังไมน้่อยกวา่ 4,770 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 

เทศบาลกําหนด 

        
          

งบเงนิอุดหนุน 

    

รวม 

          

600,000   

 หมวดเงนิอุดหนุน 

        1. เงนิอุดหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

 

รวม            

 



600,000  

 

1. อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าและระบบจาํหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 

   

      

จาํนวน 

          

500,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุคา่ขยายเขตไฟฟ้าและระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ่ให้แก ่

 สํานกังานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคอําเภอพล ตามถนน ซอยตา่ง ๆ ตามความจําเป็นและความต้องการของประชาชน 

 

2. อุดหนุนค่าขยายเขตประปา 

  

จาํนวน 

          

100,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุคา่ขยายเขตประปาในเขตเทศบาลให้แก่สํานกังานประปาชนบทตามราคาประมาณการ 

 

          

งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 

  

รวม 

            

50,000   

 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

            

50,000   

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

      

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

            

50,000   

 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  

รวม 

            

50,000   

 

 

1. ค่าขุดฝังกลบขยะมูลฝอย 

  

จาํนวน 

            

50,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาในการขดุฝังกลบขยะมลูฝอยและปรับปรุงบริเวณท่ีทิง้ขยะและสิ่งปฏิกลูของเทศบาลตําบล 

แวงใหญ่ (กองสาธารณสขุ) 

       

          

งานบาํบัดนํา้เสีย 

    

รวม 

            

50,000   

 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

            

50,000   

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

      

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

            

50,000   

 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  

รวม 

            

50,000   

 

 

1. ค่าขุดลอกร่องระบายนํา้ ท่อระบายนํา้ และถนนสาธารณะ 

   

      

จาํนวน              

 



50,000  

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาในการขดุลอกร่องระบายนํา้ ท่อระบายนํา้ ถนนสาธารณะและการกําจดัวชัพืชตามหนองนํา้ 

สาธารณะท่ีมีปัญหาในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ่ (กองสาธารณสขุฯ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

  

รวม 

         

420,000   

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ของชุมชน 

 

รวม 

         

420,000   

 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

         

250,000   

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

      

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

         

250,000   

 
(1) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

  

      

 รวม  

         

250,000   

 

 

1) โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพิ่มพืน้ที่สีเขียว จาํนวน 

           

30,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมปลกูต้นไม้ในสถานท่ีราชการ   ชมุชน   ริมคลอง    ป่าเสื่อมโทรม  

 พืน้ท่ีสาธารณะตา่ง ๆ มีคา่ใช้จา่ยในโครงการ เช่น คา่พนัธุ์ไม้ คา่นํา้ด่ืมนํา้แข็ง คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืน 

 ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ 

       

 

2. โครงการจัดกจิกรรมพัฒนาเดก็และเยาวชนเน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาต ิ

  

      

จาํนวน 

           

50,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดักิจรรมพฒันาเดก็และเยาวชน มีคา่ใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ คา่ตอบแทนวิทยากร 

คา่สถานท่ี  คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม   คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

 

 

3. โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

  

      

จาํนวน 

           

20,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    มาใช้ในการดํารงชีวิตประจําวนั 

และกิจกรรมสง่เสริมการปลกูผกัสวน    รัว้กินได้  การจดักิจกรรมจดัทําบญัชีรับ-จ่ายครัวเรือน การคดัแยกขยะครัว 

เรือน เพ่ือนําสง่ขายเป็นรายได้ครัวเรือน คา่ใช้จ่ายในโครงการ ได้แก ่ คา่ตอบแทนวิทยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ 

เคร่ืองด่ืมคา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

    

 

4. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาํแผนชุมชน จาํนวน 

           

30,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชาคมท้องถ่ินจดัทําแผนชมุชน  มีคา่ใช้จ่ายในโครงการ เช่น 

ป้ายโครงการ คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

 

 

5. โครงการบาํบัดทุกข์ บาํรุงสุขแบบ 

 

จาํนวน             

 



ABC 20,000  

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัอบรมให้ความรู้ในการจดัทําบญัชีครัวเรือน การจดัทําแบบพิมพ์ แบบบนัทกึบญัชี 

รายรับ - รายจ่ายครัวเรือน เป้าหมาย 210 ครัวเรือน และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

  

 

6. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 

  

      

จาํนวน 

           

30,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพและสวสัดิการให้กบัผู้ ด้อยโอกาสและครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. ได้แก ่ 

คา่ตอบแทนวิทยากร คา่ป้าย คา่อาหาร คา่หารวา่งและเคร่ืองด่ืม คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องใน 

 โครงการ 

         

          

          

 

7. โครงการช่วยเหลอืประชาชนด้านการส่งเสริมอาชพี จาํนวน 

           

50,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสง่เสริมอาชีพช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ่ มีคา่ใช้จ่ายใน 

โครงการ เช่น คา่ตอบแทนวิทยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คา่พาหนะ คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

        

 

8. โครงการคาราวานเสริมสร้างเดก็ 

 

จาํนวน 

           

20,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมด้านวฒันธรรมภมิูปัญญาท้องถ่ิน กิจกรรมสง่เสริมการอา่น การปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมให้กบัเดก็และเยาวชนให้ดีขึน้ มีคา่ใช้จ่ายในโครงการ เช่น คา่ตอบแทนวิทยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ 

เคร่ืองด่ืม คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องในโครงการ 

   

          

งบเงนิอุดหนุน 

    

รวม 

         

170,000   

 หมวดเงนิอุดหนุน 

        

(1) เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

   

รวม 

         

150,000   

 

 

1. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ที่ 

   

      

จาํนวน 

           

60,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ท่ี ให้แก่ ศนูย์ปฏิบติัการป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพติดอําเภอแวงใหญ่และท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ่  

    

 

2. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิจังหวัดขอนแก่น (ศพส.จ.ขก.) 

 

      

จาํนวน             

 



30,000  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดจงัหวดัขอนแก่น  ให้แกศ่นูย์อํานวยการพลงัแผ่นดิน 

เอาชนะยาเสพติดจงัหวดัขอนแก่น  (ศพส.จ.ขก.)   

     

 

3. อุดหนุนโครงการจัดกจิกรรมเข้าค่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม  

   

      

จาํนวน 

           

20,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุการจดักิจกรรมตามโครงการเข้าคา่ยเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม  ให้แก่โรงเรียนชมุชนบ้านแวงใหญ่ 

 

4.อุดหนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเดก็นักเรียน 

  

      

จาํนวน 

           

40,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุในการดําเนินงานโครงการการศกึษาเพ่ือตอ่ต้านการใช้ยาเสพติดในเดก็นกัเรียน ให้แก่สถานีตํารวจ 

ภธูรแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น 

      

(2) เงนิอุดหนุนเอกชน 

   

รวม 

           

20,000   

 

 

1. อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากล 

   

      

จาํนวน 

           

20,000   

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุโครงการจดังานวนัสตรีสากลให้แก่กลุม่องค์กรสตรีตําบลแวงใหญ่   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

รวม 

                   

1,085,000  บาท 

งานกีฬาและนันทนาการ 

   

รวม 

                     

170,000  บาท 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

                     

130,000  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

     

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

                       

60,000  บาท 

1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

 

      

รวม 

                       

60,000  บาท 

 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น

สัมพันธ์  

  

      

จาํนวน 

                       

60,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายการแข่งขนักีฬาท้องถ่ินสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอําเภอแวงใหญ่ 

 มีคา่ใช้จ่ายในโครงการ ได้แก ่คา่วสัดอุปุกรณ์กีฬา คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม คา่ชดุสําหรับนกักีฬา  

คา่ป้าย และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องในโครงการ 

    
         

ค่าวัสดุ 

     

รวม 

                       

70,000  บาท 

 

1. วสัดกีุฬา 

   

จํานวน 

                       

70,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์กีฬา  เช่น ลกูฟตุบอล ตาข่ายตระกร้อ ลกูตระกร้อ ลกูบอลเลย์บอล แบดมินตนัพร้อม 

อปุกรณ์  เปตอง อปุกรณ์มวยไทย สําหรับชมุชนในเทศบาลตําบลแวงใหญ่ จํานวน 7 ชมุชน 

 
         

งบเงนิอุดหนุน 

    

รวม 

                       

40,000  บาท 

หมวดเงนิอุดหนุน 

       

1.  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

   

รวม 

                       

40,000  บาท 

 

1. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ ประจาํปี 

2559 

  

      

จาํนวน                        บาท 



40,000  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุโครงการแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติดประจําปี 2559 ให้แก่ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมและโรงเรียน 

ชมุชนบ้านแวงใหญ่ แห่งละ 20,000  บาท 

     
         

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   

รวม 

                     

915,000  บาท 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

                     

695,000  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

     

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

                     

695,000  บาท 

(1) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

 

      

 รวม  

                     

695,000  บาท 

 

1. โครงการจัดงานฉลองศาลเจ้าปู่ หลวงกลางและงานประเพณีลอยกระทง 

 

      

จาํนวน 

                     

500,000  บาท 

เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการฉลองศาลเจ้าปู่ หลวงกลางและงานประเพณีลอยกระทง   เช่น   เงินรางวลัประกวดกระทง 

เงินคา่จดัทําขบวนแห่   คา่วสัดอุปุกรณ์และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

  

 

2. โครงการจัดงานวันขึน้ปีใหม่ 

  

จาํนวน 

                       

25,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดังานทําบญุตกับาตรวนัขึน้ปีใหม ่    และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ   

 

 

3. โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ 

 

จาํนวน 

                       

50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ของขวญั ของชําร่วยแก่ผู้สงูอาย ุ คา่นํา้อบ นํา้หอม   คา่ใช้จ่ายในการจดัขบวนแห่พระคูบ้่านคูเ่มืองของ 

ชาวตําบลแวงใหญ่   การจดักิจกรรมเลน่สงกรานต์ถนนปนูา  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

 

 

4. โครงการหล่อเทยีนและถวาย

เทยีนเข้าพรรษา จาํนวน 

                       

40,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดักิจกรรมหลอ่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษาตามวดัต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ่ คา่นํา้ด่ืม 

นํา้แข็งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมหลอ่เทียน คา่ป้าย และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ   

 

 

5. โครงการปฏบิัติธรรมและอยู่

ปริวาสธรรม 

 

จาํนวน 

                       

30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการปฏิบติัธรรมและอยู่ปริวาสธรรม เช่น คา่ภตัตาหาร คา่นํา้ปานะ คา่ใช้จ่ายในการจดั 

ทําพิธี  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

     

 

6. โครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจวิถี

 

จาํนวน                        บาท 



พุทธ 20,000  

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ถวายจตัปัุจจยัและภตัตาหารแดพ่ระสงค์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

 

 

7. โครงการจัดขบวนเฉลิมพระเกียรตเิน่ืองในการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้พระ

ธาตุเจดีย์  

ของดีแวงใหญ่  ประจาํปี 2559  

   

จาํนวน 

                       

30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัขบวนเฉลิมพระเกียรติ มีคา่ใช้จ่ายได้แก่ คา่จ้างเหมาพาหนะ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ป้าย 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

              

งบเงนิอุดหนุน 

    

รวม 

                     

220,000  บาท 

หมวดเงนิอุดหนุน 

       

1. เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

   

รวม 

                     

130,000  บาท 

 

1. อุดหนุนโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้พระธาตุเจดีย์ ของดีแวงใหญ่ 

ประจาํปี 2559 

 

      

จาํนวน 

                     

100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุการจดังานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้พระธาตเุจดีย์ของดีแวงใหญ่ ประจําปี 2559 ให้แก ่

ท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ่     

     

 

2. อุดหนุนการดาํเนินงานของอาํเภอแวงใหญ่และการออกร้านกาชาดจังหวัด

ขอนแก่น ในงาน 

เทศกาลไหม ประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาด ประจาํปี 2558 จาํนวน 

                       

20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุการดําเนินงานของอําเภอแวงใหญ่และการออกร้านกาชาดจงัหวดัขอนแก่น ในงานเทศกาล 

ไหม ประเพณีผกูเสี่ยวและงานกาชาดประจําปี 2558  ให้แก่ท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ่  

 

 

3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกจิของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจาํปี

งบประมาณ 

พ.ศ.2559  

     

จาํนวน 

                       

10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุในการดําเนินงานตามโครงการสนบัสนนุภารกิจของเหลา่กาชาดจงัหวดัขอนแก่น ประจําปี  

งบประมาณ พ.ศ.2559  ให้แกส่ํานกังานเหลา่กาชาดจงัหวดัขอนแก่น 

   

         

         

(2)  เงนิอุดหนุนเอกชน 

   

รวม 

                       

90,000  บาท 



 

1. อุดหนุนการจัดงานบุญประเพณี

มหาวิทยาลัยปูนา จาํนวน 

                       

15,000  บาท 

เพ่ือจ่ายสนบัสนนุการจดังานบญุประเพณีมหาวิทยาลยัปนูา   ให้แก ่  คณะกรรมการหมูบ้่าน  หมูท่ี่ 1    

 

 

2. อุดหนุนการจัดงานฉลองศาสเจ้า

พ่อหนองโบสถ์ จาํนวน 

                       

10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายสนบัสนนุการจดังานฉลองศาลเจ้าพ่อหนองโบสถ์ ให้แก่คณะกรรมการหมูบ้่าน/ชมุชน  

 

 

3. อุดหนุนการจัดงานฉลองศาล

เจ้าพ่อปู่ ตา 

 

จาํนวน 

                       

35,000  บาท 

เพ่ือจ่ายสนบัสนนุการจดังานฉลองศาลเจ้าพ่อปู่ ตา   ให้แก่คณะกรรมการหมูบ้่าน/ชมุชน     

 

 

4.โครงการสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็

พระเทพรัตนสุดา 

สยามบรมราชกุมารี 

    

จาํนวน 

                       

30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอดุหนนุโครงการสนบัสนนุการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนสดุา 

สยามบรมราชกมุารี ให้แก่คณะกรรมการหมูบ้่านบะแค หมูท่ี่ 5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการเกษตร 

    

รวม 

          

220,000  บาท 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 

    

รวม 

          

220,000  บาท 

 

งบดาํเนินการ 

    

รวม 

          

220,000  บาท 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

      

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

          

220,000  บาท 

 (1) รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

  

      

 รวม  

          

220,000  บาท 

 

 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

  

      

จาํนวน            20,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสง่เสริมและพฒันาศนูย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ได้แก่   คา่ดําเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริหารและคา่จดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์หรือป้ายแนะนําองค์ความรู้ด้าน 

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือปรับปรุงศนูย์เรียนรู้เชิงเกษตรบ้านบะแค จดัเป็นแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม ่

 

 

2. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร 

    

      

จาํนวน            50,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนเพ่ือสง่เสริมอาชีการทํานาปี การเลีย้งสตัว์ การประมง การปลกู 

พืชผกั ไม้ผล เชน่ คา่พนัธุ์ไม้ พนัธุ์ผกั พนัธุ์ปลา ปุ๋ ย เคร่ืองมือทําการเกษตร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนตามความต้องการของ 

ประชาชนกลุม่เกษตรกร 

       

 

3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเกษตร 

   

      

จาํนวน            20,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้กบัเกษตรกรในเขตตําบลแวงใหญ่ เช่น การทํานาแบบนา 

หยอด การปลกูผกัปลอดสารพิษ การจดัทําไร่นาสวนผสม ฯลฯ  คา่ตอบแทนวิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ือง  

ด่ืม คา่ป้ายโครงการและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

    

 

4. โครงการอบรมการปลูกปอเทอืง เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุจาํหน่ายและปรับปรุง

ดนิ 

  

      

จาํนวน 

          

100,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการปลกูปอเทือง เพ่ือผลิตเมลด็พนัธุ์จําหนา่ยและปรับปรุงดิน เช่น 

คา่จดัหาเมลด็พนัธุ์ปอเทือง คา่ตอบแทนวิทยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ป้าย และ 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 

      



 

5. โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตข้าวพันธ์ุดี 

    

      

จาํนวน            30,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตข้าว เช่น การปรับปรุงบํารุงดิน การป้องกนักําจดัศตัรูพืช 

แบบผสมผสาน การปรับปรุงคณุภาพข้าวเปลือกให้สงูขึน้ โดยจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย เช่นคา่ตอบแทนวิยากร คา่อาหาร  

คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คา่ป้ายโครงการ  และคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

  

แผนงานการพาณิชย์ 

    

รวม 

    

50,000  บาท 

 

งานตลาดสด 

    

รวม 

    

50,000  บาท 

 

งบดาํเนินงาน 

    

รวม 

    

50,000  บาท 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

      

ค่าใช้สอย 

     

รวม 

    

50,000  บาท 

 1. ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 

       

 

1. ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง จาํนวน 

    

50,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่บํารุงรักษาหรือซอ่มแซมตลาดสดเทศบาล ท่ีเป็นการซอ่มแซมปกติ มิใช่เป็นการตอ่เติม ดดัแปลง 

อาคาร  ได้แก่  คา่ซอ่มแซมแผงขายของ  คา่ซอ่มแซมไฟฟ้าท่ีชํารุด  คา่ปรับปรุงระบบระบายนํา้ ฯลฯ (กองสาธารณสขุฯ) 

แผนงานงบกลาง 

    

รวม 

         

1,645,630  บาท 

งบกลาง   

    

รวม 

         

1,645,630  บาท 

 

1.   ค่าชาํระหนีเ้งนิต้น 

  

จาํนวน 

           

549,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ชําระเงินต้น เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

   

 

2.  ค่าชาํระ

ดอกเบีย้ 

   

จาํนวน 

           

130,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ชําระดอกเบีย้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

   

 

3.  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 

 

จาํนวน 

             

95,650  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจ้างเทศบาล  ให้แก่สํานกังานประกนัสงัคมจงัหวดัขอนแก่น 

โดยคํานวนตัง้จ่ายในอตัราร้อยละ  5  ของอตัราคา่จ้าง   

    

 

4. เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

  

จาํนวน 

             

36,000  บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและทําการวิจยัแล้ว และมีความเป็นอยู่ท่ียากจนหรือถกูทอด 

ทิง้ขาดผู้อปุการะดแูล ไมส่ามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้ จํานวน 6 คน คนละ 500.- บาท/เดือน คํานวณ 

ตัง้จ่ายจํานวน 12 เดือน 

      

 

5. เงนิสํารองจ่าย  

   

จาํนวน 

           

130,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็นของหน่วยงาน ท่ีไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้หรือคา่ใช้จ่ายในการช่วย 

เหลือประชาชนหรือแก้ไขปัญหา กรณีท่ีจําเป็น ฉกุเฉิน มีสาธารณภยัเกิดขึน้กบัประชาชน เชน่ อคัคีภยั อทุกภยั วาตภยั  

ภยัแล้ง และภยัหนาว เป็นต้น 

      

 

6.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  

  

รวม 

           

252,100  บาท 

  

1)  ค่าบาํรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จาํนวน 

             

39,100  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่บํารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามข้อบงัคบัสนันิบาตฯ    โดยคํานวนร้อยละเศษหนึง่ 

สว่นหกของงบประมาณรายรับจริงปีท่ีผ่านมาหรือ (0.00167) ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอดุหนนุทัว่ไป 

  

2)  ค่าใช้จ่ายในการจราจร 

 

จาํนวน 

             

10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการจราจรในเขตเทศบาล  เช่น คา่ติดตัง้สญัญาณไฟจราจร แผงเหลก็ ป้ายจราจร 

สีทาถนนและวสัดอุปุกรณ์อ่ืนท่ีจําเป็นในการจดัการจราจร รวมทัง้คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจราจร 

 

  

3)  เงนิทุนการศึกษา 

  

จาํนวน 

             

23,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษาผู้ ด้อยโอกาส   โดยเป็นผู้ มีสิทธิขอรับทนุ ตามหนงัสือท่ี มท 0808.2/ว 1365  

ลงวนัท่ี  30 เมษายน  2550 และได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ มีสิทธิขอรับทนุในระดบัปริญญาตรี จํานวน 1 ราย  

 

  

4)  เงนิสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน จาํนวน 

             

30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุสวสัดิการชมุชน ให้คณะกรรมการกองทนุสวสัดิการชมุชนดําเนินงานพฒันากองทนุ  

ตามหนงัสือดว่นท่ีสดุท่ี มท 0891.4/ว 2502  ลงวนัท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2553 

  

  

5)  เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. 

  

      

จาํนวน 

           

150,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ สปสช. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสดุ ท่ี  

 มท 0891.3/ว1263  ลงวนัท่ี  30 พฤษภาคม  2557 

    

 

7.  เงนิช่วยพเิศษ 

   

จาํนวน 

               

5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคา่ทําศพพนกังานเทศบาล ลกูจ้างประจํา พนกังานจ้างเทศบาลท่ีตายในระหวา่งรับราชการ 



และปฏิบติัหน้าท่ี  

       

 

8. เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   (กบท.) 

 

      

จาํนวน 

           

447,880  บาท 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญติับําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้อง 

ถ่ิน พ.ศ. 2500  โดยคํานวนตัง้จ่ายในอตัราร้อยละสองของรายได้ประจําปีตามงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป (ไมร่วมราย 

ได้จากพนัธบตัร เงินกู้    เงินท่ีมีผู้อทิุศให้และเงินอดุหนนุทัว่ไป) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
  

แผนงาน 
 

แผนงาน  

งบกลาง 

แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พาณิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบกลาง งบกลาง 

(1) คา่ชําระหนีเ้งินต้น 

      

549,000                      

        

549,000  

(2) คา่ชําระดอกเบีย้ 

      

130,000                      

        

130,000  

(3) เงินสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม 

        

95,650  
                    

          

95,650  

(4) เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วย

เอดส์ 

        

36,000  
                    

          

36,000  

(5) เงินสํารองจา่ย 

      

130,000  
                    

        

130,000  

(6) รายจา่ยตามข้อ

ผกูพนั 

      

252,100  
                    

        

252,100  

(7) เงินชว่ยพิเศษ           

5,000  
                    

            

5,000  

(8) เงินสมทบกองทนุ

บําเหน็จข้าราชการ

สว่นท้องถ่ิน (กบท.) 

      

447,880  
                    

        

447,880  

                              

  
 

 
          

 

  
 

 
          

 

  
 

 
          

 

  
 

 
          

 



  
 

 
          

 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พานิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ

บุคลากร 

เงนิเดือน           

(ฝ่ายการเมือง) 

(1) เงินเดือนนายก/

รองนายก   

       

695,520                    

        

695,520  

(2) เงินคา่ตอบแทน

ประจําตําแหน่งนายก/

รองนายก 
  

       

120,000  

                  

        

120,000  

(3) เงินคา่ตอบแทน

พิเศษนายก/รองนายก 
  

       

120,000  
                  

        

120,000  

(4) เงินคา่ตอบแทน

เลขานกุาร/ทีป่รึกษา

นายกเทศมนตรี 
  

       

198,720  
                  

        

198,720  

(5) เงินคา่ตอบแทน

สมาชิกสภาองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

  

    

1,490,400  

                  

     

1,490,400  

  

 

 

 

 

 

         

 

  
 

 
 

         
 

  
 

 
 

         
 

  
 

 
 

         
 



 

แผนงาน 
 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พานิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ

บุคลากร 

         เงนิเดือน          

(ฝ่ายประจาํ) 

(1) เงินเดือนพนกังาน

เทศบาล   

    

4,271,160  

       

198,960  

     

275,760  

    

1,375,860  
  

    

1,114,680  
        

     

7,236,420  

(2) เงินเพ่ิมคา่ครอง

ชีพชัว่คราวพนกังาน

เทศบาล   

         

18,660  
                 -                  

          

18,660  

(3) เงินเพ่ิมตามวฒิุ

พนกังานเทศบาล   
                   -                                   -    

(4) เงินประจํา

ตําแหน่ง

ปลดัเทศบาล/รอง

ปลดัเทศบาลหวัหน้า

สว่นราชการ   

       

260,400  
                -      

         

42,000  
  

         

42,000  
        

        

344,400  

(5) คา่จ้าง

ลกูจ้างประจํา   

       

364,500  

       

381,000  
  

       

171,720  
  

       

168,360  
        

     

1,085,580  

(6) เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของ

ลกูจ้างประจํา   
                 -                    -                      -                       -                             -    

(7) คา่ตอบแทน

พนกังานจ้าง   

       

548,120  
                -    

       

11,280  

       

284,670  
  

       

546,880  
        

     

1,390,950  

(8) เงินเพ่ิมตา่ง ๆของ

พนกังานจ้าง   

         

53,570  
                -    

       

27,600  

         

34,170  
  

         

90,770  
        

        

206,110  

    

  

 

   

                      



 

แผนงาน 
 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พานิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ

ดาํเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

(1) คา่ตอบแทนผู้

ปฏิบตัิราชการอนัเป็น

ประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

  

       

336,280  

         

24,170  

       

53,910  

         

76,350  

  

         

76,250  

        

        

566,960  

(2) คา่เบีย้ประชมุ 

  

         

50,000                    

          

50,000  

(3) คา่ตอบแทนการ

ปฏิบตัิงานนอกเวลา

ราชการ 
  

         

25,000  
    

         

80,000  
  

         

10,000  
        

        

115,000  

(4) คา่เชา่บ้าน 

  

       

114,000      

         

42,000    

         

20,000          

        

176,000  

(5) เงินชว่ยเหลือ

การศกึษาบตุร   

         

82,500    
  

         

25,000  
  

         

10,000          

        

117,500  

                              

  
 

 
 

 
    

    
 

  
 

 
 

 
    

    
 

  
 

 
 

 
    

    
 

  
 

 
 

 
    

    
 

  
 

 
 

 
    

    
 

  
 

 
 

 
    

    
 

  
 

 
 

 
    

    
 

  
 

 
 

 
    

    
 



 

แผนงาน 
 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พานิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ

ดาํเนินงาน 
ค่าใช้สอย 

(1) รายจา่ยเพ่ือให้

ได้มาซึง่บริการ   
       

852,240  

       

306,000  

     

108,000  

    

1,823,000  
  

       

280,120  
        

     

3,369,360  

(2) รายจา่ยเก่ียวกบั

การรับรองและพิธีการ 
  

         

30,000  
                -                   -                    -        

       

250,000  
                 -                   -      

        

280,000  

(3) รายจา่ยเก่ียวเน่ือง

กบัการปฏิบตัิราชการ

ที่ไมเ่ข้าลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 

  

    

1,196,500  

       

285,000  

     

992,600  

       

405,000  

     

100,000  

         

50,000  
  

       

755,000  

      

220,000  
  

     

4,004,100  

(4) คา่บํารุงรักษาและ

ซอ่มแซม   

       

190,000    

       

39,000  

         

50,000  
  

       

550,000  
      

      

50,000  

        

879,000  

                              

  
 

 
 

 
         

  
 

 
 

 
         

  
 

 
 

 
         

  

  

 

 

 

 

 

         

  
 

 
 

 
         

  
 

 
 

 
         

  
 

 
 

 
         

  
 

 
 

 
         



 

แผนงาน 
 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พานิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ

ดาํเนินงาน 
ค่าวัสดุ 

(1) วสัดสุาํนกังาน   
       

245,000  
  

       

10,000  

         

20,000  
  

         

15,000  
        

        

290,000  

(2) วสัดไุฟฟ้าและ

วิทย ุ   

         

15,000      

           

5,000    

       

130,000          

        

150,000  

(3) วสัดงุานบ้านงาน

ครัว 
  

         

35,000  
  

         

9,000  

         

10,000  
  

           

5,000  
        

          

59,000  

(4) คา่อาหารเสริม 

(นม) 
  0.00   

     

933,930  
              

        

933,930  

(5) คา่อาหารกลางวนั

เด็กนกัเรียน 
  

  
  

               -    
              

                 -    

(6) วสัดกุ่อสร้าง   

         

30,000      

         

50,000    

       

250,000          

        

330,000  

(7) วสัดยุานพาหนะ

และขนสง่   
           

5,000  
    

         

10,000  
  

         

10,000  
        

          

25,000  

(8) วสัดเุชือ้เพลิงและ

หลอ่หลื่น 
  

       

190,000  
    

       

150,000  
  

         

80,000  
        

        

420,000  

(9) วสัดโุฆษณาและ

เผยแพร่ 
  

           

5,000  
    

           

5,000  
  

           

5,000  
        

          

15,000  

(10) วสัดเุคร่ืองแตง่

กาย 
  0.00 

           

6,000  
  

         

30,000  
  

           

5,000  
        

          

41,000  

(11) วสัดกีุฬา 

  0.00             

         

70,000      

          

70,000  



(12) วสัดคุอมพิวเตอร์ 

  

       

120,000  
  

         

7,000  

         

40,000  
  

         

30,000  
        

        

197,000  

 

แผนงาน 
 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พานิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบ

ดาํเนินงาน 

ค่าวัสดุ 

(13) วสัดกุารศกึษา   0.00                                    -    

(14) วสัดดุบัเพลิง 

  0.00 

         

30,000                  

          

30,000  

(15) วสัดสุํารวจ 

  0.00         

           

5,000          

            

5,000  

(16) วสัดวุิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 

        

         

30,000  
            

          

30,000  

(17) วสัดอ่ืุน ๆ 

  

         

10,000      

         

50,000              

          

60,000  

ค่าสาธารณูปโภค 

(1) คา่ไฟฟ้า 

  

       

530,000                    

        

530,000  

(2) คา่นํา้ประปา คา่

นํา้บาดาล   

       

150,000                    

        

150,000  

(3) คา่บริการโทรศพัท์ 
  

         

30,000  
                  

          

30,000  

(4) คา่บริการ

ไปรษณีย์ 
  

         

25,000  
                  

          

25,000  

(5) คา่บริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม   

         

40,920                    

          

40,920  

                              



  
 

 
 

         
 

  
 

 
 

         
 

  
 

 
 

         
 

 

แผนงาน 
 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พานิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์                                          -    

(1) ครุภณัฑ์สํานกังาน     

         

10,000    

       

36,000      

         

51,000          

          

97,000  

(2) ครุภณัฑ์การศกึษา     0.00                                    -    

(3) ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่     
  

    
                     -            

                 -    

(4) ครุภณัฑ์การเกษตร     0.00                     -                                 -    

(5) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง     0.00         

         

12,000          

          

12,000  

(6) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ

วิทย ุ     
0.00 

                                   -    

(7) ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่     
0.00 

                    -                       -                             -    

(8) ครุภณัฑ์งานบ้าน

งานครัว     
0.00 

  

         

9,400  
  

    
        

            

9,400  

(9) ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์     

       

197,700    

       

23,300  

         

53,000    

           

9,900          

        

283,900  

(10) ครุภณัฑ์อ่ืน                       -                                     -    

ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง     

         

67,000    

     

500,000      

    

2,364,000          

     

2,931,000  



                              

 
              

 
              

 
               

แผนงาน 
 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน

บริหาร

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พานิชย์ 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

งบเงนิ

อุดหนุน 

เงนิอุดหนุน                                          -    

(1) เงินอดุหนนุองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
    

         

30,000  
                  

          

30,000  

(2) เงินอดุหนนุสว่น

ราชการ 
    

         

10,000  
  

  

1,536,000  
  

       

20,000  
  

       

150,000  

       

170,000  
    

     

1,886,000  

(3) เงินอดุหนนุเอกชน     0.00     

       

105,000      

         

20,000  

         

90,000      

        

215,000  

(4) เงินอดุหนนุกิจการที่

เป็นสาธารณประโยชน์ 
    0.00         

       

600,000  
    

    

        

600,000  

รวม 

  

1,645,630  

 

12,763,190  

  

1,231,130  

 

4,572,780    4,967,770     120,000  

   

6,530,960  

     

420,000  

   

1,085,000  

    

220,000  

    

50,000  

  

33,606,460  



 


