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ทานประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ

                 บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาล    จะไดเสนอรางเทศบัญญัตติงบประมาณรายจายประจําปตอสภา

เทศบาลอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ันในโอกาสน้ีคณะผูบริหารเทศบาล จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง

ถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ดังตอไปน้ี  

1.  สถานะการคลัง

                 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เทศบาลตําบลแวงใหญ  ไดประมาณการรายรับไว  31,000,000.-  บาท

รายจาย    กําหนดวงเงินรายจายไว   จํานวน   30,999,780.- บาท    ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะ

2.  การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน

             ในปงบประมาณที่ผานมา  แมวารายรับของเทศบาลจะมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภาระกิจตาง  ๆ

ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฏหมายก็ตาม แตเทศบาลก็สามารถดําเนินการ

ไดครบถวนทุกรายการ

       2.1 รายรับ

รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2553 ป  2554 ป 2555

ก.  รายไดภาษีอากร  (ยอดรวม) 17,807,875.91    13,353,000.00   16,951,000.00    

   1.  หมวดภาษีอากร  0100  (รวม) 299,301.00        278,000.00        291,000.00        

          1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (0101) 217,152.00          191,000.00         210,000.00          

          1.2  ภาษีบํารุงทองที่ (0102) 53,572.00            53,000.00           53,000.00           

          1.3  ภาษีปาย  (0103) 28,577.00            34,000.00           28,000.00           

          1.4 อากรการฆาสัตว (0104) -                     -                    -                    

    2.หมวดภาษีจัดสรร (1000) (รวม) 17,508,574.91    13,075,000.00   16,660,000.00    

         2.1 ภาษีธรรมเนียมรถยนตลอเลื่อน(1001)  - - -                    

        2.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม (1002) 13,827,987.55      10,340,000.00     13,000,000.00     

        2.3 ภาษีธรุกิจเฉพาะ(1004) 11,363.94            150,000.00         11,000.00           

        2.4 ภาษีสุรา(1005) 740,849.78          659,000.00         740,000.00          

        2.5 ภาษีสรรพสามิต(1006) 2,004,821.63       1,290,000.00       2,000,000.00       

        2.6 ภาษีการพนัน(1007) -                    -

        2.7 คาภาคหลวงแร (1010) 29,703.77            80,000.00           29,000.00           

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555

โดยในสวนของรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง  จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและในสวนของงบประมาณ

รายรับ)  นอกจากน้ีเทศบาลมีเงินสะสมคงเหลืออยู  15,675,203.27  บาท  และเงินทุนสํารองเงินสะสม

ดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเปนการจัดทําแบบเกินดุล   (รายจายนอยกวา

19,080,811.14  บาท  และสะสมไวที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  อีก จํานวน    4,437,474.25    บาท

มีภาระสงชําระหน้ีเงินกูธนาคารกรุงไทย  5,490,000.- บาท

(คําแถลงงบประมาณ)
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รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2553 ป  2554 ป 2555

        2.8 คาภาคหลวงปโตรเลียม(1011) 102,575.24          56,000.00           100,000.00          

        2.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(1013 791,273.00          500,000.00         780,000.00          

 ข.รายไดท่ีไมใชภาษีอากร (ยอดรวม) 1,153,085.46      973,100.00        1,049,000.00      

1.หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต0120 (รวม 213,169.00        228,000.00        198,000.00        

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวฯ  (0121)( -                     -                     -

1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับพนันเพิ่ม (0123) -                     -                     -

1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (0125)       - -                     -

1.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  (0126) 139,500.00          150,000.00         130,000.00          

1.5คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล(0127) -                    -                    

 1.6 คาธรรมเนียมออกหนังสือจําหนายและสะสมอาหาร  -  - -                    

1.7 คาธรรมเนียมฌาปนสถาน(0129)  -  -  -

1.7 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร(0131) 2,130.00             2,000.00             2,000.00             

1.8 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก(0137) 11,950.00            25,000.00           11,000.00           

1.9 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน(0139  - -  -

1.10 คาปรับการผิดสัญญา  (0140) 20,389.00            15,000.00           20,000.00           

1.11 คาปรับอื่น ๆ (0141)  - - -

1.12 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนฯ (0142)  - - -

1.13 คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานจําหนายอาหารฯ (0144)  - -                    -                    

1.14 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ (0145)  - -  -

1.15 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(0146) 3,265.00             3,000.00             3,000.00             

1.16 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องเสียง 2,175.00             3,000.00             2,000.00             

1.17 คาใบอนุญาตอื่น ๆ (0148) 33,760.00            30,000.00           30,000.00           

2.หมวดรายไดรายจายจากทรัพยสิน 200 (รวม) 620,490.46        545,000.00        600,000.00        

2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที่(0202) 454,592.00          345,000.00         440,000.00          

2.2 ดอกเบี้ย (0203) 165,898.46          200,000.00         160,000.00          

3.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย  -  -  -

4.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0300 (ยอดรวม) 319,426.00        200,100.00        251,000.00        

(คําแถลงงบประมาณ)
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รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2553 ป  2554 ป 2555

4.1.  เงินที่มีผูอุทิศ(0301) - - -

4.2.คาขายแบบแปลน(0302) 203,000.00          100,000.00         150,000.00          

4.3.คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง (0304) 1,136.00             100.00               1,000.00             

4.4.รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ(0307) 115,290.00          100,000.00         100,000.00          

ค.รายไดทุน  (ไมมี)  -  -  -

ยอดรวมรายไดไมรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,960,961.37    14,326,100.00   18,000,000.00    

  ง.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,876,122.00      15,000,000.00   13,000,000.00    

       1.1  เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถ่ินและกิจการอื่นฯ 8,876,122.00       15,000,000.00     13,000,000.00     

       1.2  เงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุวัตถุประสงค

รวมรายรับตามประมาณการ 27,837,083.37    29,326,100.00   31,000,000.00    

รวมรายรับทั้งสิ้น 27,837,083.37    29,326,100.00   31,000,000.00    

     2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน  

ดาน / แผนงาน จายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2553 ป  2554 ป 2555

ดานบริหารท่ัวไป (00100) 10,654,276.58    12,043,400.00   13,943,200.00    

 - แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 9,839,236.58       11,933,400.00     13,582,200.00     

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ฯ (00120) 815,040.00          110,000.00         361,000.00          

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 9,476,071.83      11,979,008.00   12,992,580.00    

 - แผนงานการศึกษา  (00210) 2,501,552.28       2,325,620.00       2,427,700.00       

 - แผนงานสาธารณสุข  (00220) 2,913,510.33       3,344,055.00       3,600,820.00       

 - แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 207,224.00          60,000.00           60,000.00           

 - แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 2,982,755.22       5,045,333.00       5,787,060.00       

 - แผนงานสรางความเขมแข็ง  (00250) 75,000.00            294,000.00         244,000.00          

 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 796,030.00          910,000.00         873,000.00          

ดานการเศรษฐกิจ  (00300) 99,980.00          100,000.00        170,000.00        

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) -                     -  -

 - แผนงานเกษตร  (00320) 99,980.00            100,000.00         100,000.00          

 - แผนงานการพาณิชย  (00330) -                    70,000.00           

(คําแถลงงบประมาณ)
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ดาน / แผนงาน จายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2553 ป  2554 ป 2555

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400) 3,797,769.60      5,202,000.00     3,894,000.00      

 - แผนงานงบกลาง  (00410) 3,797,769.60       5,202,000.00       3,894,000.00       

รวมรายจายทั้งสิ้น 24,028,098.01    29,324,408.00   30,999,780.00    

 2.3   รายจายจําแนกตามหมวดรายจาย

                                 รายจาย จายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2553 ป  2554 ป 2555

1.  รายจายงบกลาง 3,797,769.60       5,202,000.00       3,894,000.00       

2.  หมวดเงินเดือน 5,080,615.57       6,327,768.00       6,430,160.00       

3.  หมวดคาจางประจํา 892,200.00          951,600.00         1,032,760.00       

4.  หมวดคาจางช่ัวคราว 1,904,280.00       2,011,280.00       2,053,240.00       

5.  หมวดตอบแทน 3,614,082.50       3,577,540.00       3,832,900.00       

6.  หมวดคาใชสอย 2,744,443.85       3,868,560.00       5,315,660.00       

7.  หมวดคาวัสดุ 1,845,901.43       2,387,060.00       2,631,260.00       

8.  หมวดสาธารณูปโภค 566,091.85          658,400.00         728,400.00          

9.  หมวดเงินอุดหนุน 2,099,104.30       1,757,200.00       2,225,000.00       

10.  หมวดคาครุภัณฑ 791,680.00          506,000.00         444,400.00          

11.  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 470,168.91          2,077,000.00       2,412,000.00       

12.  หมวดรายจายอื่น 221,760.00          -                    -                    

รวมรายจายทั้งสิ้น 24,028,098.01    29,324,408.00   30,999,780.00    

(คําแถลงงบประมาณ)
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รายการ ป 2552 ป 2553

(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.1  แผนงานบริหารทั่วไป

        1.1.1  งานบริหารทั่วไป -                    

1.2  แผนงานการศึกษา

       12.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 756,561.00          854,731.00         

1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

        1.3.1 งานสวัสดิการการสังคมและสังคมสงเคราะห 568,500.00          1,315,000.00       

1.4  แผนงานสาธารณสุข

       1.4.1 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 280,000.00          

1.5  แผนงานเคหะและชุมชน

        1.5.1  งานไฟฟาถนน 1,158,800.00       2,190,771.00       

2,763,861.00      4,360,502.00     

(2) จายขาดเงินสะสม

2.1  แผนงานบริหารทั่วไป

         2.1.1  งานบริหารทั่วไป -                   40,500.00         

         2.1.2  งานบริหารงานคลัง -                   

รายการ ป 2552 ป 2553

2.2  แผนงานสรางความเขมแข็ง

         2.2.1งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

2.3  แผนงานเคหะและชุมชน

        2.3.1  งานไฟฟาถนน 6,863,300.00      

6,863,300.00      40,500.00         

9,627,161.00      4,401,002.00     

3.  ภาระผูกพันในการกอหน้ีผูกพันงบประมาณประจําป 

-ไมมี-

รวม

รวมท้ังสิ้น

รวม

2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม  (รายจายที่ไมตองนําไปตั้งงบประมาณ)

(คําแถลงงบประมาณ)
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4.  รายละเอียดการจายบางรายการท่ีจําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกร  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

      ก.  คาใชจายในการบริหารบุคลากร (ท่ีต้ังจายจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

          (1)  เงินเดือน ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 5,130,720.00       บาท

          (2)  คาจางประจํา ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 917,840.00         บาท

          (3)  คาจางช่ัวคราว ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 2,053,240.00       บาท

          (4)  คารักษาพยาบาล ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 290,000.00         บาท

          (5)  คาเชาบาน ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 209,400.00         บาท

          (6)  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 157,700.00         บาท

          (7)  เงินชวยเหลือบุตร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น - บาท

          (8)  เงินประจําตําแหนงตาง ๆ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 42,000.00           บาท

          (9)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 250,000.00         บาท

          (10) เงินสมทบ กบท. ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 360,000.00         บาท

          (11)  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 1,648,800.00       บาท

          (12)  เงินเพิ่มตาง ๆ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 387,160.00         บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น    11,446,860.00  บาท

    =  11,446,860.00    x 100

30,999,780.00    

คิดเปนรอยละ 36.93

การคํานวณ              =  ยอดรวมคาใชจายในการบริหารงานบุคคลปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 X 100

                                                         ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

หมายเหตุ   คิดเปนรอยละ 36.93 ของรายจายท่ีต้ังจายจากเงินรายไดรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

(คําแถลงงบประมาณ)
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โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 วรรคสอง จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555  ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ดังตอไปนี้

ขอ 1.  เทศบัญญัตินี้เรียกวา "เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555"

ขอ 2.  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554  เปนตนไป

ขอ 3.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น

30,999,780 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน   ไดดังนี้

ขอ 4.  งบประมาณรายจายท่ัวไป

ก.  ดานการบริหารทั่วไป  (00100) ยอดรวม 13,943,200  บาท

1. แผนงานบริหารท่ัวไป  (00110) ยอดรวม 13,582,200     บาท

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) ยอดรวม 361,000         บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ยอดรวม 12,992,580   บาท

 1. แผนงานการศึกษา (00210) ยอดรวม 2,427,700       บาท
2. แผนงานสาธารณสุข (00220) ยอดรวม 3,600,820       บาท

3. แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) ยอดรวม 60,000           บาท

4. แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ยอดรวม 5,787,060       บาท

5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) ยอดรวม 244,000         บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ยอดรวม 873,000         บาท

ค.  ดานการเศรษฐกิจ  (00300) ยอดรวม 170,000      บาท

1. แผนงานการเกษตร (00320) ยอดรวม 100,000         บาท

2. แผนงานการพาณิชย (00322) ยอดรวม 70,000           บาท

ง. ดานการดําเนินงานอื่น (00400) ยอดรวม 3,894,000      บาท

แผนงานงบกลาง ยอดรวม 3,894,000       บาท
ท้ังนี้ ตามรายละเอียดปรากฎในสวนท่ี  3

ขอ 5. ใหนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ
การเบิกจายเงินของกระทรวงมหาดไทย

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรี  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)        

ดุสิต  เศษสันต

                (นายดุสิต  เศษสันต)            

     นายอําเภอแวงใหญ  ปฏิบัติราชการแทน

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

ของเทศบาลตําบลแวงใหญ   อําเภอแวงใหญ   จังหวัดขอนแกน

        นายกเทศมนตรีตําบลแวงใหญ

       เห็นชอบ

          ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

        (นายสุรพล  เวียงวงษ)

สุรพล  เวียงวงษ
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งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม 30,999,780  บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี

ดานการบริหารทั่วไป (00100) ยอดรวม 13,943,200     บาท

1. แผนงานบริหารท่ัวไป    (00110) ยอดรวม 13,582,200         บาท

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) ยอดรวม 361,000             บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ยอดรวม 12,992,580     บาท

1. แผนงานการศึกษา  (00210) ยอดรวม 2,427,700          บาท

2. แผนงานสาธารณสุข  (00220) ยอดรวม 3,600,820          บาท

3. แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) ยอดรวม 60,000              บาท

4. แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) ยอดรวม 5,787,060          บาท

5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) ยอดรวม 244,000             บาท

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  ยอดรวม 873,000             บาท

ยอดรวม 170,000         บาท

1. แผนงานการเกษตร (00320) ยอดรวม 100,000             บาท

2. แผนงานการพาณิชย (00322) ยอดรวม 70,000              บาท

ยอดรวม 3,894,000      บาท

แผนงานงบกลาง  (00410) ยอดรวม 3,894,000          บาท

เหตุผล

                 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามโนโยบายของผูบริหารเทศบาล     ท่ีไดวางแผนไวตามแผน

พัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ  ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ. 2555   จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบตอไป

ดานการเศรษฐกิจ (00300)

ดานการดําเนินงานอื่น (00400)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2555

ของเทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ    จังหวัดขอนแกน
**************

หลักการ

(หลักการและเหตุผล)
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ก.  รายไดภาษีอากร

1.  หมวดภาษีอากร   รวม    16,951,000         บาท  แยกเปน

1.1    ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    จํานวน 210,000       บาท   

            คําช้ีแจง    ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

และจากเกณฑรายไดคางรับ

1.2  ภาษีบํารุงทองท่ี  จํานวน 53,000        บาท

คําช้ีแจง ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

และจากเกณฑรายไดคางรับ

1.3   ภาษีปาย  จํานวน 28,000        บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

และจากเกณฑรายไดคางรับ

1.4 อากรฆาสัตว   

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

1.5  ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตลอเลื่อน   

คําช้ีแจง  ไมไดประมาณการไว เนื่องจากเทศบาลไมไดรับยอดจัดสรร

1.6 ภาษีมูลคาเพ่ิม   จํานวน 13,000,000   บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 11,000        บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

1.8  ภาษีสุรา    จํานวน 740,000       บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

1.9 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000    บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

1.20 ภาษีภาคหลวงแร   จํานวน จํานวน 29,000        บาท   

          คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

1.21 คาภาษีภาคหลวงปโตรเลียม     จํานวน 100,000       บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ    อําเภอแวงใหญ     จังหวัดขอนแกน
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1.22 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จํานวน 780,000       บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร  

2.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  รวม  198,000        บาท   แยกเปน

2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆาสัตว  

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.3  คาธรรมเนียมการพนันเพ่ิม

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.4  คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน 130,000       บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

2.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.6 คาธรรมเนียมออกหนังสือจําหนายอาหารฯ  

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.7  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000          บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

2.8  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 11,000        บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

2.9 ปรับผูกระทําผิดกฎหมายหรือขอบังคับทองถ่ิน  

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.10 คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000        บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

2.11 คาปรับอ่ืน ๆ 

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.12  คาใบอนุญาตปรับทําการเก็บ ขนขยะฯ

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.13 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานจําหนายอาหารฯ 

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.14  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือสาธารณะ 

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-
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2.15  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000          บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

2.16 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องเสียง จํานวน 2,000          บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

2.17 คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ จํานวน 30,000        บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน     รวม 600,000        บาท   แยกเปน

 3.1  คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี  จํานวน 440,000       บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

3.2  ดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 160,000       บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

4.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย        -ไมไดประมาณการรายรับไว-

5.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  รวม 251,000             บาท    แยกเปน 

5.1  เงินทีมีผูอุทิศ  

คําช้ีแจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

5.2 คาขายแบบแปลน  จํานวน 150,000       บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

5.3 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง  จํานวน 1,000          บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

5.4   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  จํานวน 100,000       บาท   

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา

ค.  รายไดจากทุน      - ไมไดประมาณการรายรับไว-

ง.  เงินชวยเหลือ   ตั้งไว 13,000,000         บาท

6.  หมวดเงินอุดหนุน  รวม 13,000,000             บาท

คําช้ีแจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปท่ีผานมา





วัตถุประสงค

1.      เพ่ือใหการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง  เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

2.      เพ่ือใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ  ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

3.      เพ่ือใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามระเบียบกฎหมาย

4.      เพ่ือใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา

1.    งานบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง

2.    จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนาและจัดทํางบประมาณ

3.    การดําเนินกิจการสภาและการประชุมสภา

4.    จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ

    หนวยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ 10,758,280        บาท

                  งบประมาณ 2,823,920          บาท

รวม  13,582,200        บาท

รายจายตามแผนงาน

ดานบริหารท่ัวไป (00100)

แผนงานบริหารท่ัวไป (00111)

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ของเทศบาลตําบลแวงใหญ

………………

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

12

1. สํานักปลัดเทศบาล

2. กองคลัง



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา  คาครุภัณฑ  หนวยงาน

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1.  งานบริหารท่ัวไป  00111 4,201,400  604,120   4,621,460   508,400     -          - 822,900     10,758,280   สํานักปลัด 00111

2.  งานบริหารงานคลัง 00113 1,334,520  321,000   894,400      220,000     30,000     - 24,000      2,823,920   กองคลัง 00113

รวม 5,535,920  925,120   5,515,860   728,400     30,000     -         846,900     13,582,200  

13

แผนงาน  บริหารทั่วไป  (00110)

 อําเภอแวงใหญ   จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน  บริหารทั่วไป  (00100)

เทศบาลตําบลแวงใหญ  

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหการดําเนินการเกียวกับการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยภายในเทศบาล

3. เพ่ือบริหารและวางแผนงานใหเปนระบบและตอเนื่อง

งานที่ทํา

1.     บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล

2.     ปฏิบัติตามแผนงานปองกันภัยฝายพลเรือน

3.     ดําเนินการตามแผนงานปองกันและงับอัคคีภัย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ 361,000            บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ดานบริหารท่ัวไป (00100)

เทศบาลตําบลแวงใหญ

………………

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

รายจายตามแผนงาน

14

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

สํานักปลัดเทศบาล



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ -           -         -           -         -           -            สํานักปลัด 00121

การรักษาความสงบภายใน

2.  งานปองกันภัยฝายพลเรือน -           -         361,000      -           -          -         -           361,000      สํานักปลัด 00123

และระงับอัคคีภัย

    รวม -           -         361,000      -           -          -         -           361,000      

อําเภอแวงใหญ     จังหวัดขอนแกน

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน (00120)

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป (00100)
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(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

1.      เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ

2.      เพ่ือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนดี แตยากจน

3.      เพ่ือเปนการสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

งานที่ทํา

1.      เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

2.      สงเสริมทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน มีความประพฤติเรียบรอย เรียนดีเดน

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ 2,427,700          บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

………………

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

สํานักปลัดเทศบาล



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ -           -         50,000         - - -         -           50,000        สํานักปลัด 00211

    การศึกษา

2. งานระดับกอนวัยเรียนและ  -  - 1,324,700    - 1,053,000 -         - 2,377,700   สํานักปลัด 00212

   ประถมศึกษา

3. งานระดับมัธยมศึกษา  - - -  -  -  -  - -            สํานักปลัด 00213

4.  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  - - -             -  -  -  - -            สํานักปลัด 00214

            รวม -           -         1,374,700   -           1,053,000 -         -           2,427,700   

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

แผนงาน การศึกษา (00210)

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)
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(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

1.      เพ่ือใหบริการดานสาธารณสุขตาง ๆ ในเขตเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

2.      จัดการดานการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน

3.      เพ่ือวิจัย วางแผนและประชาสัมพันธการสงเสริมงานดานการสาธารณสุข

งานที่ทํา

1.   จัดใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน

2.   จัดโครงการใหความรูดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ

3.   เก็บขอมูล วางแผน วิจัยดานสาธารณสุข

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                   งบประมาณ 3,600,820          บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

18

………………

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

1.  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 923,640     710,160   1,332,020    -  - -           2,965,820   กองสาธารณสุข 00221

     สาธารณสุข

2.  งานโรงพยาบาล  -  -  -  -  -  - -            กองสาธารณสุข 00222

 

3.  งานบริการสาธารณสุขและ -            - 565,000       - 70,000      - -           635,000      กองสาธารณสุข 00223

     งานสาธารณสุขอ่ืน

       รวม 923,640     710,160   1,897,020   - 70,000     - -           3,600,820   

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงาน  สาธารณสุข (00220)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

19

(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

เพ่ือชวยเหลือสงเคราะหผูสูงอายุและคนพิการท่ีดูแลตนเองไมไดใหมีความเปนอยูท่ีดี

งานที่ทํา

มอบเงินให แกผูสูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาล

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณ 60,000              บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

เทศบาลตําบลแวงใหญ

20

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

………………

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

1.  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  -            - -  -  -  -  - -            สํานักปลัด 00231

     สังคมสงเคราะห

2.  งานสวัสดิการสังคมและ - - -            - 60,000     -         -           60,000        สํานักปลัด 00232

     สังคมสงเคราะห

   รวม -           -         -            -           60,000     -         -           60,000        
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ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

เทศบาลตําบลแวงใหญ

แผนงาน  สังคมสงเคราะห  (00230)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

รายจายจําแนกตามแผนงาน

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

1.      เพ่ือใหการบริหารท่ัวไปและการบริหารงานบุคลลเปนไปอยงมีประสิทธิภาพ

2.      เพ่ือใหพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม

3.      เพ่ือใหการรักษาความสะอาดในชุมชนถูกตองตามสุขลักษณะ

4.      เพ่ือใหกอสรางถนนใหคงทนแขงแรงไดมาตรฐาน

5.      เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

 

งานที่ทํา

1.    การบริหารงานท่ัวไป และการบริหารงานบุคคล

2.      กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา

3.      การเก็บขยะมูลฝอยกําจัดสิ่งปฏิกูล

 หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง งบประมาณ 5,637,060          บาท

กองสาธารณสุข งบประมาณ 150,000            บาท

รวม งบประมาณ 5,787,060          บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

เทศบาลตําบลแวงใหญ

22

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

………………

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 1,003,360  417,960   1,106,240   -           - -         82,500      2,610,060   กองชาง 00241

    เคหะและชุมชน

2. งานไฟฟาถนน - - 400,000      - 700,000    - 1,927,000  3,027,000   กองชาง 00242

3. งานสวนสาธารณะ - - - - - - -           -            กองชาง 00243

4. งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ - - 50,000        - - - - 50,000        กองสาธารณสุข 00244

5. งานบําบัดนํ้าเสีย - - 100,000      - - - - 100,000      กองสาธารณสุข 00245

   รวม 1,003,360  417,960   1,656,240   700,000    -         2,009,500  5,787,060   

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน  เคหะและชุมชน  (00240)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

23

(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

1.  เพ่ือใหองคกรตาง ๆ  เปนองคกรท่ีสรางสรรค  เพ่ือใหเกิดการรวมคิด 

รวมทํา รวมแกไขปญหาของชุมชน

2.      เพ่ือใหองคกรตาง ๆ มีประสิทธิภาพ เปนองคกรท่ีเขมแข็ง

 

งานที่ทํา

1.  อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรสตรี และ ชุมชน

2.  การรณรงคตอตานและปองกันยาเสพติด

3.  อบรมรณรงคสิ่งแวดลอม

                                         

             

 หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณ 244,000            บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

เทศบาลตําบลแวงใหญ

24

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

………………

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

งานสงเสริมและสนับสนุน -  - 120,000       - 124,000    - -           244,000      สํานักปลัด 00252

ความเขมแข็งชุมชน  

    รวม -           -         120,000      -           124,000    -         -           244,000      

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

รายจายจําแนกตามแผนงาน

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ   จังหวัดขอนแกน

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน (00252)

25

ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

1.  เพ่ือทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล

2.  สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตาง  ๆ 

 

งานที่ทํา

1       การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตาง  ๆ  ไดแก  แหเทียนเขาพรรษา

2.  สงเสริมภูมิปญญาชาวบาน   อนุรักษโบราณสถาน  งานศิลป  

3.  งานรัฐพิธี

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณ 873,000            บาท

26

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

เทศบาลตําบลแวงใหญ

………………

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

รายละเอียดงบประมาณรายจาย



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

1.  งานกีฬา และนันทนาการ  -  - 90,000         - 5,000        -  - 95,000        สํานักปลัด 00262

 

2. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  -  - 595,000       - 183,000     -  - 778,000      สํานักปลัด 00263

   รวม -           -         685,000      -           188,000    -         -           873,000      

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

27

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

1.  เพ่ือสงเสริมอาชีพทางดานการเกษตร

2.  กลุมหรือองคกรสามารถประกอบอาชีพเสริม 

3.  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวและกลุม 

 

งานที่ทํา

                                        1. สงเสริมอาชีพองคกรสตรี  เยาวชน

2. สงเสริมการปลูก ผลิต  พันธุพืช  

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณ 100,000            บาท

2. กองชาง งบประมาณ -                   บาท

รวม 100,000            บาท

รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ (00300)

28

แผนงานการเกษตร  (00321)

………………

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานสงเสริมการเกษตร -            - 100,000       - -           -  - 100,000      สํานักปลัด 00321

 

2. งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  -  - -             - -           - -           -            สํานักปลัด 00322

รวม -           -         100,000      -           -          -         -           100,000      

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน  การเศรษฐกิจ (00300)

แผนงาน  การเกษตร (00320)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

29

(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

1.  เพ่ือสงเสริมอาชีพทางดานการเกษตร

2.  กลุมหรือองคกรสามารถประกอบอาชีพเสริม 

3.  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวและกลุม 

 

งานที่ทํา

                                        1. สงเสริมอาชีพองคกรสตรี  เยาวชน

2.  สงเสริมการปลูก ผลิต  พันธุพืช  

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองชาง งบประมาณ 70,000              บาท

………………

รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย  (00330)

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

30



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอ่ืน ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

งานตลาดสด  -  - 70,000         - -  - -           70,000        กองสาธารณสุขฯ 00333

 

รวม -           -         70,000        -           -          -         -           70,000        

แผนงาน  พาณิชย  (00330)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน  การเศรษฐกิจ (00300)

31

(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



วัตถุประสงค

1.  เพ่ือใหการบริหารงานท่ีไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมี

    ประสิทธิภาพ

2.  เพ่ือใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอ่ืนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 

งานที่ทํา

                                        1.  ตามขอผูกพันท่ีมีตามกฎหมาย

2.  เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการท่ีไมสามารถคาดการไดลวงหนา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณ 2,734,000          บาท

งบกลาง งบประมาณ 1,160,000          บาท

รวม 3,894,000          บาท

รายจายตามแผนงาน

ดานการดําเนินการอ่ืน (00400)

แผนงานงบกลาง  (0000410)

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

………………

32



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  

งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน งบกลาง ท่ีดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ

งบกลาง  -  -  -  -  - 2,734,000   - 2,734,000   สํานักปลัด 00410

งบกลาง  -  -  -  -  - 1,160,000   - 1,160,000   กองคลัง 00410

  รวม -           -         -            -           -          3,894,000  -           3,894,000   

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

งบกลาง  (00410)

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน  การดําเนินการเอง (00400)

33

(รายจ่ายจําแนกตามแผน)



Page 34

3,894,000  บาท แยกเปน

1.   ประเภทคาชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย ตั้งไว 800,000       บาท

เพ่ือจายเปนคาชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวน  800,000.-  บาท     แยกเปน

ตนเงิน   549,000.-  บาท   ดอกเบี้ย   251,000.-  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

2.   ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 1,011,000    บาท

- คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว 32,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตามขอบังคับสันนิบาตฯ    โดยคํานวน

รอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับจริงปที่ผานมาหรือ (0.00167) ยกเวนเงินกู เงินจายขาด

เงินสะสมและเงินอุดหนุนทั่วไป

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

- คาใชจายในการจราจร  ตั้งไว 10,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล  เชน คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แผงเหล็ก ปายจราจร

สีทาถนนและวัสดุอุปกรณอ่ืนที่จําเปนในการจัดการจราจร รวมทั้งคาใชจายอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจราจร

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

ตั้งไว 360,000       บาท

เพ่ือจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายโดยคํานวนตั้งจายในอัตรา

รอยละสองของรายไดประจําปตามงบประมาณรายจายทั่วไป  (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู    เงิน

ที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนทั่วไป)

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 250,000       บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางเทศบาล    ใหแกสํานักงานประกันสังคมจังหวัด

ขอนแกนโดยคํานวนตั้งจายในอัตรารอยละ   10    ของอัตราคาจาง  

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410  งานงบกลาง  00411)

- เงินทุนการศึกษา ตั้งไว 329,000       บาท

(1) เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษาใหแกผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาที่ทองถ่ิน    ในระดับปริญญาโท 

จํานวน  4  คน ๆ ละ  60,000.- บาท/ป และในระดับปริญญาตรี  จํานวน 2  คน ๆ  ละ 33,000.-บาทตอป  

รวมตั้งจาย   306,000.-  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410  งานงบกลาง  00411)

***********

รายจายงบกลาง  ตั้งไว  รวม

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

รายจายงบกลาง

(งบกลาง)
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(2) เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาผูดอยโอกาส   โดยเปนผูมีสิทธิขอรับทุน ตามหนังสือที่ 

มท 0808.2/ว 1365  ลงวันที่ 30 เมษายน  2550 และไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิขอรับทุนในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 1 ราย ตั้งไวจํานวน  23,000.- บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว 30,000         บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนดําเนินงานพัฒนา

กองทุน  ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2553

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

3. ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 200,000       บาท

เพ่ือจายเปนเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนของหนวยงาน ที่ไมไดตั้งงบประมาณไวหรือคาใชจายในการ

ชวยเหลือประชาชนหรือแกไขปญหา กรณีที่จําเปน ฉุกเฉิน มีสาธารณภัยเกิดข้ึนกับประชาชน เชน อัคคีภัย

อุทกภัย  วาตภัย ภัยแลงและภัยหนาว เปนตน

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

4.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 1,524,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ยากจนถูกทอดทิ้ง      และไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

โดยผาน  การคัดเลือกของประชาคมทองถ่ิน จํานวน 254   คนๆ ละ  500.-บาท/เดือน  คํานวนตั้งจาย

จํานวน  12  เดือน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

5.  เบี้ยยังชีพผูพิการ ตั้งไว 318,000       บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมาย   วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและ

มีความพิการไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได        ตลอดจนเปนผูมีฐานะยากจนอาศัยอยูตาม

ลําพังหรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและผานการคัดเลือกของประชาคมทองถ่ิน  จํานวน 53 คน

คนละ  500  บาท/เดือน  คํานวณ  ตั้งจายจํานวน 12 เดือน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

6. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 36,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว    และมีความเปนอยูที่

ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล   ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได   จํานวน 6 คน 

 คนละ  500.-  บาท / เดือน  คํานวณตั้งจาย  จํานวน  12  เดือน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)

7.  เงินชวยเหลือคาทําศพ ตั้งไว 5,000          บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาลที่ตายในระหวาง

รับราชการและปฏิบัติหนาที่ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410  งานงบกลาง  00411)

************* (งบกลาง)
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14,823,980 บาท  แยกเปน

1. รายจายประจํา   ตั้งไว  รวม 14,001,080    บาท  แยกเปน

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                  ตั้งไว  รวม 4,201,400      บาท  แยกเปน

1.1.1  ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 3,726,840      บาท

-  เงินเดือนผูบริหารเทศบาล ตั้งไว 819,600        บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนประจําตําแหนง  และคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี    อัตราเดือนละ

31,000.- บาท จํานวน 12 เดือน  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 18,650.- บาท  จํานวน

12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 2,543,400      บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ของสํานักปลัดเทศบาล

ตามแผนอัตรากําลังสามป  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  เงินเพิ่มตาง ๆ  ตั้งไว 198,240        บาท

ประกอบดวย

(1)  เงินประจําแหนงปลัดเทศบาล ตั้งไว 42,000          บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมประจําแหนงปลัดเทศบาล  อัตราเดือนละ 3,500.-  บาท  รวม  12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(2)  เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 108,000         บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล     ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของ

สวนราชการ  พ.ศ. 2548

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(3)  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ตั้งไว 48,240          บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล   ตามหนังสือท่ี   ขก  0037.2/ว 10476   ลงวันท่ี  23 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554  เรื่อง ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

สํานักปลัดเทศบาล 
***********

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

(สานักปลัดเทศบาลํ )
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-  เงินเดือนเลขานุการและท่ีปรึกษาฯ ตั้งไว 165,600        บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกเลขานุการ  อัตราเดือนละ   8,050.-  บาท   จํานวน  12  เดือน และจายเงินเดือน

ใหแกท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ  5,750.-  บาท   จํานวน  12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

1.1.2  ลักษณะคาจางประจํา ตั้งไว 474,560        บาท แยกเปน

-  คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 420,560        บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําปและเงินปรับอัตราคาจาง

เพ่ิมตามมติ ครม. ใหแกลูกจางประจําท่ีสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  โดยคํานวนตั้งจายไวไมเกิน  12 เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110 งานบริหารงานท่ัวไป 00111)

-  เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 54,000          บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา ท่ีปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ   และลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.

2548

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว  ตั้งไว 604,120        บาท แยกเปน

-  คาจางลูกจางช่ัวคราว ตั้งไว 604,120        บาท

เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราวและเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางสังกัดสํานักปลัดเทศบาล 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 7,262,160      บาท

1.3.1  ลักษณะคาตอบแทน  ตั้งไว 2,490,200      บาท  แยกเปน

-  ประเภทคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

ตั้งไว 1,242,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ 12,650.- บาท คาตอบแทนรองประธานสภา

เทศบาล อัตราเดือนละ 10,350.- บาท  และสมาชิกสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ  8,050.- บาท รวมตั้งจาย

12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาเบ้ียประชุม ตั้งไว 15,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาลท่ีสภามอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในสมัยประชุมและ

นอกสมัยประชุม ซึ่งตามปกติเบิกจายใหวันละ 250.- บาท   และใหประธานกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเพ่ิมอีก

หนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม และคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก

 ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(สานักปลัดเทศบาลํ )
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-  ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ตั้งไว 5,000           บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการ 

 ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง ท่ีตองมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 96,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 62,700          บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล    และลูกจางประจําของสํานักปลัดเทศบาล 

ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 120,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของสํานักปลัดเทศบาล     

และ บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทเงินบําเหน็จลูกจางประจํา ตั้งไว 165,000        บาท  

เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจํา ตําแหนง  ภารโรง  จํานวน  1  คน 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 764,500        บาท  

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ แกพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนกรณีพิเศษ  ท่ีสังกัด

สํานักปลัดเทศบาล

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

1.3.2  ลักษณะคาใชสอย    ตั้งไว 3,255,700      บาท  แยกเปน

(1)  ประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 409,260        บาท

-  ประเภทคาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 220,000        บาท  

(1)  เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก   คาตักสิ่งปฏิกูล   คาระวางบรรทุก     คาเชา

ทรัพยสิน  (นอกจากคาเชาบาน)   คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร

ขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงคาจัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธ

ภารกิจในหนาท่ีของเทศบาล) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาติดตั้งไฟฟา

ประปา  โทรศัพท ฯลฯ  จํานวน  140,000.-  บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110 งานบริหารท่ัวไป 00111)

(สานักปลัดเทศบาลํ )



39
(2)  เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายประชาสัมพันธในชุมชน เพ่ือใชในการปดประกาศประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ  จํานวน 7 ปาย   จํานวน  80,000.-  บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110  งานบริหารท่ัวไป 00111)

-  ประเภทคาจางเหมาบริการ ตั้งไว 189,260        บาท  

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาพนักงาน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110  งานบริหารท่ัวไป 00111)

(2) ประเภท ข.รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 120,000        บาท  

-  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 90,000          บาท  

 -   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุด เชน ตู โตะ  เกาอ้ี  เครื่องทุนแรง เครื่องพิมพดีด  

ยานพาหนะ  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล ใหอยูในสภาพใชงานไดดี

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง

ตั้งไว 30,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ไดแก อาคารสํานักงานเทศบาล อาคารโรงจอดรถดับเพลิง

และอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมและวัดสระเกษ  ซึ่งเปนการซอมแซมตามปกติ ท่ีมิใชเปนการตอเติม

หรือดัดแปลงอาคาร

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(3)  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 1,655,000      บาท  

- ประเภทคารับรอง ตั้งไว 40,000          บาท  

    -เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีเขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน     ของเทศบาลตําบล

แวงใหญ  จํานวน  20,000.- บาท

   -  เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง

ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน  20,000  บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทโครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัตุปจจัยถวายพระ เครื่องไทยทาน อาหารและน้ําดื่มถวายพระ  คาใชจายในการจัดนิทรรศการ

และกิจกรรมการแขงขันกีฬาของสวนราชการตาง ๆ  และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)
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-  ประเภทโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ตั้งไว 10,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันของชาติอันเปนศูนยรวม

แหงความเปนชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกระทรวง

มหาดไทยกําหนด  มีคาใชจายในโครงการ เชน คาปายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาพาหนะ  และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร และจัดทําวิสัยทัศน

สวนราชการเทศบาล ตั้งไว 280,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร    และจัดทําวิสัยทัศนของ

สวนราชการ โดยคาใชจายในโครงการ ไดแก  คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ  คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทโครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเครื่องมือ เครื่องใชและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตั้งไว 10,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย โดยคาใชจายในโครงการ ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทโครงการอบรมความรูดานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายทองถิ่น

ตั้งไว 15,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกประชาชนดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และกฎหมาย

ทองถ่ิน  คาใชจายในโครงการ  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาพาหนะ   คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-ประเภทโครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ต้ังไว 5,000           บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทโครงการประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาการศึกษา

ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการประชาคมทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาสามปและแผนพัฒนา

การศึกษา มีคาใชจายในโครงการ เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)
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- ประเภทโครงการฝกอบรมช้ีแจงแนวทางและจัดเก็บขอมูล จปฐ.

ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บขอมูล จปฐ. กลุมเปาหมาย  35 คน มีคาใชจาย

ในโครงการ เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม    คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในโครงการ  ตามหนังสือ มท 0415/ว 2156  ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม  2551

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทโครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน

ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางนักเรียน  นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน ตามประกาศของเทศบาล

ตําบลแวงใหญ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทโครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว 50,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล      โดยคาใชจายประกอบดวย

ประกอบดวยคาตอบแทนเจาหนาท่ี อปพร.ประจําศูนยท่ีปฏิบัติหนาท่ีชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต 

คาจัดทําปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  00120    งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123)

- ประเภทโครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนาวัน อปพร. ตั้งไว 30,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ จายเปนคาอาหาร น้ําดื่ม คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการทํากิจกรรม

ในวัน อปพร. และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  00120    งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123)

-ประเภทโครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน ตั้งไว 5,000           บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน ไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาน้ําดื่ม คาน้ํามัน

เชื้อเพลิง   และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  00120    งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123)

- ประเภทโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

ตั้งไว 140,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 1 รุน สําหรับจายเปน

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณ   และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของใน

โครงการ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  00120    งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123)
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- ประเภทโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งไว 100,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาใขจายในการฝกอบรมทบทวน  อปพร.  จํานวน  1   รุน   สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง  ๆ  ท่ีใชในการฝกอบรม

คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม  และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  00120    งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123)

-  ประเภทโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 35,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ และกิจกรรมการประกวดหนูนอยสุขภาพดี  เชน  ของขวัญ

ของรางวัล   ในการตอบปญหา   เลนเกมส    คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูนอยสุขภาพดี

คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

00212)

-  ประเภทโครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน   เพ่ือดําเนินการจัดประชุม

ประชาคมแผนชุมชนทุกหมูบาน   มีคาใชจายในโครงการ เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ

อุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

- ประเภทโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษพ้ืนที่สีเขียว ตั้งไว 10,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมปลูกตนไมในสถานท่ีราชการ   ชุมชน   ริมคลอง    ปาเสื่อมโทรม 

พ้ืนท่ีสาธารณะตาง ๆ มีคาใชจายในโครงการ เชน คาพันธุไม คาน้ําดื่มน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

-  ประเภทโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ตั้งไว 50,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน มีคาใชจายในโครงการ ไดแก คาตอบแทนวิทยากร

คาสถานท่ี  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

- ประเภทโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว 40,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    มาใชในการดํารงชีวิต

ประจําวัน      และกิจกรรมสงเสริมการปลูกผักสวน    รั้วกินได  การจัดกิจกรรมจัดทําบัญชีรับ-จายครัวเรือน 

การคัดแยกขยะครัวเรือนเพ่ือนําสงขายเปนรายไดครัวเรือน คาใชจายในโครงการ ไดแก  คาตอบแทนวิทยากร

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

-  ประเภทโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ ตั้งไว 40,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ      ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

อําเภอแวงใหญ มีคาใชจายในโครงการ ไดแก คาพาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาชุดกีฬาและคาใชจายอื่น

ท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งานกีฬาและ

นันทนาการ  00262)

- ประเภทโครงการจัดงานฉลองศาลเจาปูหลวงกลางและงานประเพณีลอยกระทง

ตั้งไว 400,000        บาท  

เพ่ือเปนคาใชจายในการฉลองศาลเจาปูหลวงกลางและงานประเพณีลอยกระทง   เชน   เงินรางวัลประกวด

กระทง   เงินคาจัดทําขบวนแห   คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน 00263) 

-  ประเภทโครงการจัดงานวันข้ึนปใหม ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม     และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ  

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน 00263) 

-  ประเภทโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของชํารวยแกผูสูงอายุ  คาน้ําอบ น้ําหอม   คาใชจายในการจัดขบวนแหพระคูบาน

คูเมืองของชาวตําบลแวงใหญ   และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน 00263) 

- ประเภทโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ตั้งไว 40,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัตุปจจัยเครื่องไทยทาน   เทียนพรรษา   คาตกแตงขบวนแหเทียนพรรษา   คาน้ําดื่มน้ําแข็ง

ผูเขารวมขบวนแหและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน 00263) 

- ประเภทโครงการปฏิบัติธรรมและอยูปริวาสกรรม ตั้งไว 15,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปฏิบัติธรรมและอยูปริวาสธรรม เชน คาภัตตาหาร คาน้ําปานะ คาใชจาย

ในการจัดทําพิธี  และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  00260  งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน 00263) 
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- ประเภทคาจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญของทางราชการ

ตั้งไว 50,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการจัดงานรัฐพิธี

และวันสําคัญของทางราชการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  00260  งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน 00263) 

- ประเภทโครงการทองถิ่นไทย ใสใจวิถีพุทธ ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาถวายจัตุปจจัยและภัตตาหารแดพระสงค และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน 00263) 

-  ประเภทโครงการจัดงานทอดกฐินเทศบาล ประจําป ตั้งไว 30,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดหาเครื่องกฐินถวายวัดในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ และคาจัตุปจจัย ถวายพระ

และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน 00263) 

-  ประเภทโครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ตั้งไว 30,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยบริการ   และถายทอดเทคโนโลยี

การเกษตร   ไดแก   คาดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคาจัดทําปายประชาสัมพันธหรือปาย

แนะนําองคความรูดานเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือปรับปรุงศูนยเรียนรูเชิงเกษตรบานบะแค 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานการเกษตร 00320  งานสงเสริมการเกษตร 00321)

-  ประเภทโครงการชวยเหลือประชาชนดานเกษตรกรรม 

ตั้งไว 70,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชนเพ่ือสงเสริมอาชีการทํานาป การเลี้ยงสัตว การประมง 

ปลูกพืชผัก ไมผล เชน คาพันธุไม พันธุผัก พันธุปลา ปุย เครื่องมือทําการเกษตร และคาใชจายอ่ืนตาม

ความตองการของประชาชนกลุมเกษตรกร

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการเกษตร 00320  งานสงเสริมการเกษตร 00321)

(4)  ประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว 1,071,440      บาท  

-  ประเภทคาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว 400,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินกรณีครบวาระ รวมถึงคาใชจาย

ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว./ส.จ.  และงานประชาสัมพันธการเลือกตั้ง

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)
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-  ประเภทคาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการฯ ตั้งไว 300,000        บาท  

สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง   คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน   คาผานทางดวน

พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ  ใหแกพนักงานและลูกจาง  และบุคลากรในหนวยงานท่ีมีสิทธิ

เบิกจาย   ซึ่งมีความจําเปนเดินทางไปติดตอราชการหรือโอน  ยาย  หรือเขารับการอบรมสัมมนา  หรือสอบ

คัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด    รวมท้ังคาใชจายของกรรมการผูแทนภาคประชาชน

ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.2/ว 224

ลงวันท่ี  20  มกราคม  2553

ตั้งจายจากเงินรายได  283,760.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  16,240.- บาท  (ปรากฎในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 00110  งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาพวงมาลัย  ชอดอกไม และพวงมาลา ตั้งไว 2,000           บาท  

เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย   ชอดอกไม  กระเชาดอกไม   พวงมาลา   สําหรับใชในงานพิธีและวันสําคัญตาง ๆ 

เชน  วันปยะมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ตั้งไว 5,000           บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน    หรือเงินชวยเหลือพนักงาน

เทศบาลหรือลูกจางท่ีตองหาคดีอาญา

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา    

ตั้งไว 364,440        บาท แยกเปน

   (1)  ประเภทคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว 349,440        บาท

(1)  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม  คํานวณตั้งจาย  280  วัน  x 44 คน 

 x 13.-  บาท  จํานวนเงิน  160,160.-  บาท

(2)  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกษ   คํานวณตั้งจาย  280  วัน   x 52 คน 

x  13.-  บาท  จํานวนเงิน  189,280.-  บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210   งานระดับกอนวัยเรียนและประถม

ศึกษา 00212)

 (2) ประเภทคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว 15,000          บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมและวัดสระเกษ  เชน

คาใชจายในการเขารับการอบรม  ศึกษาดูงาน 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210   งานระดับกอนวัยเรียนและประถม

ศึกษา 00212)

1.3.3  ลักษณะคาวัสดุ ตั้งไว 1,516,260      บาท  แยกเปน

-  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 190,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงานเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน   กระดาษ  แฟม  ปากกา   

ดินสอ เทปพีวีซี  แผนใส  คลิป  กระดาษไข  ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อวัสดุหรือจางพิมพ น้ําดื่ม  

(สานักปลัดเทศบาลํ )
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หนังสือพิมพ  และวัสดุสํานักงานท่ีมีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงานระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป  แตมี 

ราคาตอหนวยหนึ่ง/ชุดหนึ่ง ไมเกิน 5,000.-บาท เชน เครื่องคํานวณ เครื่องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ 

ไวทบอรด  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000           บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน ถานไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 15,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว   เชน  แปรง  ไมกวาด  เขง   มุง  ผาปูโตะ  ผาหม  ถวยชาม  ชอนสอม 

แกวน้ํา จานรอง  กระจกเงา  น้ําจืดท่ีซื้อจากเอกชนฯลฯ    และวัสดุงานบานงานครัวท่ีมีลักษณะคงทนถาวร

และมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป ข้ึนไป  แตมีราคาหนวยหนึ่ง/ชุดหนึ่ง ไมเกิน 5,000.- บาท  

เชน เตารีด  กระติกน้ํารอน  หมอหุงขาว  ถังแกส ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 10,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ  น้ํามันทาไม  ทินเนอร สี แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว ทราย

อิฐ หรือซีเมนตบลอค  ตะปู คอน  คีม จอบ เสียม เหล็กเสน  ทอน้ําและอุปกรณประปา  กระเบื้อง สังกะสี

โถสวม  อางลางมือ  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000           บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต อะไหลรถยนตและรถจักรยานยนต 

น้ํามันเบรค หมอน้ํารถยนต  เพลา ลูกปน  ฟลมกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  และวัสดุยานพาหนะและขนสงท่ีมี

ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ   1   ปข้ึนไป   แตมีราคาหนวยหนึ่ง/ชุดหนึ่ง

ไมเกิน  5,000.-  บาท เชน แมแรง  ล็อคเกียร  สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 100,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น   เชน  น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง 

น้ํามันเตา ถาน  แกสหุงตม น้ํามันจารบี ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000           บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลม    รูปสีหรือขาวดํา

ท่ีไดจากการลางอัด  ฟลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี)  ฯลฯ และวัสดุ

โฆษณาและเผยแพรท่ีมี ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ  1   ปข้ึนไป   แต

มีราคาหนวยหนึ่ง / ชุดหนึ่ง ไมเกิน 5,000.-  บาท  เชน  ขาตั้งกลอง  เครื่องกรอเทป  เลนสซูม ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(สานักปลัดเทศบาลํ )
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-  ประเภทคาวัสดุการศึกษา ตั้งไว 20,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสื่อการเรียนการสอน วารสารสิ่งพิมพตาง ๆ  รวมถึงหนังสือ ตําราความรูตาง ๆ สําหรับ

ศูนยเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลแวงใหญ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00320  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 00321)

-  ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 36,000          บาท  

(1) เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและงาน อปพร. ของ

เทศบาล เชน เสื้อสะทอนแสง หมวก รองเทา ถุงมือ กระบอง กระบอกไฟฉายกระพริบ กรวยจราจรฯลฯ

จํานวนเงิน  6,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120   งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 00123)

(2) เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับเด็กนักเรียนผูดอยโอกาส ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมและ

วัดสระเกษ ไดแก  ชุดนักเรียน ชุดกีฬา เสื้อกันเปอนและท่ีนอนสําหรับเด็ก เปนตน  จํานวนเงิน 30,000             

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00320   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 00321)

-  ประเภทคาวัสดุกีฬา ตั้งไว 50,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ตาขายตระกรอ ลูกตระกรอ ลูกบอลเลยบอล แบดมินตัน

พรอมอุปกรณ เปตอง อุปกรณมวยไทย  สําหรับชุมชนในเทศบาลตําบลแวงใหญ จํานวน  7  ชุมชน  

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260    งานกีฬาและ

นันทนาการ  00262)

  -  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 120,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล   หัวพิมพ   แปนอักขระ  เมาส โปรแกรม  หมึกคอมพิวเตอร

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทวัสดุดับเพลิง ตั้งไว 30,000          บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุดับเพลิง  เชน สายสงน้ําดับเพลิง  ทอดูดน้ําดับเพลิง   หัวฉีดน้ําดับเพลิง  ขอตอตาง ๆ 

ประเก็นขอตอ  คลิ๊บรัดทอดูดน้ําดับเพลิง  น้ํายาเคมีดับเพลิง  ตูใสถังดับเพลิง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120   งานปองกันภัยฝายพลเรือน

ระงับอัคคีภัย 00123)

-  ประเภทคาวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว 930,260        บาท เพ่ือจายเปน

(1) คาวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว 5,000            บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส 

หัววาวล ปด-เปดแกส  ตนไมดอก ไมประดับ กระถาง เพ่ือประดับอาคารสํานักงาน วัสดุอุปกรณสําหรับเลื่อยยนต

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(สานักปลัดเทศบาลํ )
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(2) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 925,260         บาท 

เพ่ือจายเปน

- คาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนบานบะแค   คํานวนตั้งจาย  จํานวน 260 วัน x 50 คน x 7.-  บาท

- คาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ   คํานวนตั้งจาย   จํานวน 260 วัน  x 355 คน

- คาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม   คํานวนตั้งจาย  จํานวน 280 วัน x 44 คน

- คาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกษ   คํานวนตั้งจาย จํานวน 280  วัน x 52  คน 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  00212)

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 508,400        บาท แยกเปน

-  ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 400,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาอาคารสํานักงาน    อาคารแสดงผลิตภัณฑสินคา  OTOP   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด

ทรงธรรม  วัดสระเกษ  และหอกระจายขาวไรสายทุกจุดในเขตเทศบาล

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 45,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสํานักงาน อาคารแสดงสินคา OTOP ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม และวัดสระเกษ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 55,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ   คาโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ   คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ซึ่งเก่ียวของกับการติดตอราชการ คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการโทรศัพท และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช

บริการโทรศัพท  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 6,000           บาท  

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

-  ประเภทบริการโทรคมนาคม ตั้งไว 2,400           บาท  

เพ่ือจายเปนโทรภาพ หรือโทรสาร  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอ่ืน  ๆ  รวมถึง

คาใชจายเพ่ือใหใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

รวมเปนเงินตั้งจาย  91,000.-  บาท

x 7.-   บาท   รวมเปนเงินตั้งจาย  646,100.-  บาท

x 7.-  บาท  รวมเปนเงินตั้งจาย  86,240.-  บาท

x 7 .-บาท  รวมเปนเงินตั้งจาย  101,920.-  บาท
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1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 1,425,000      บาท

-  ประเภทอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตั้งไว 1,053,000      บาท 

เพ่ือจายเปน

(1)   เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ 

ตั้งไว 923,000         บาท

เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ    สําหรับเด็กกอนวัยเรียน-ป.6

โดยสนับสนุนใหในอัตรา 100 %  ของจํานวนนักเรียน คํานวนตั้งจายจํานวน 200 วัน x 355 คน x 13.- บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210   งานระดับกอนวัยเรียนและประถม

ศึกษา 00212)

(2)   เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานบะแค ตั้งไว 130,000         บาท

เพ่ือจายเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานบะแค   สําหรับเด็กกอนวัยเรียน  - ป. 6   โดย

สนับสนุนใหในอัตรา 100% ของจํานวนนักเรียน  คํานวนตั้งจายจํานวน  200 วัน x 50 คน x 13 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210   งานระดับกอนวัยเรียนและประถม

ศึกษา 00212)

ตั้งไว 60,000          บาท  

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดส  และผูติดเชื้อ H.I.V. 

ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ    จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

การอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห 00230    งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห 00232)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ตั้งไว 30,000          บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด     ใหแก ศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด

จังหวัดขอนแกน   จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

ตั้งไว 10,000          บาท  

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน         ตามโครงการปองกันและคนหาผูเก่ียวของกับยาเสพติดแบบบูรณาการ   ใหแก

ท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

-  ประเภทอุดหนุนโครงการปองกันและคนหาผูเกี่ยวของกับยาเสพติดฯ
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-  ประเภทอุดหนุนโครงการเขาคายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 

ตั้งไว 10,000          บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเขาคายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอมใหแกโรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ   5,000.- บาท 

และโรงเรียนบานบะแค    จํานวนเงิน  5,000.- บาท  จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการแกไขปญหากลุมวัยรุน ตั้งไว 14,000          บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  ตามโครงการแกไขปญหากลุมวัยรุน หมูบานละ 2,000.-บาท ใหแกท่ีทําการปกครอง

อําเภอแวงใหญ       จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการพัฒนาเครือขายผูประสานพลังแผนดิน

ตั้งไว 35,000          บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเครือขายผูประสานพลังแผนดิน    ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอ

แวงใหญ     จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากล

ตั้งไว 20,000          บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันสตรีสากล   ใหแก   กลุมองคกรสตรีตําบลแวงใหญ   จะดําเนินการได

ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ตั้งไว 5,000           บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 2 โดยจะ

ดําเนินการไดตอเม่ือ     ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)
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-  ประเภทอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตั้งไว 5,000           บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดใหแก โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ โดยจะดําเนินการ

ไดตอเม่ือ  ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งานกีฬาและ

นันทนาการ  00262)

ตั้งไว 8,000           บาท  

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ  ใหแก ท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ

จะดําเนินการไดตอเม่ือ      ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน  00263)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการบุญกุมขาวใหญ ไหวพระธาตุเจดีย ของดีแวงใหญ

ตั้งไว 100,000        บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการจัดงานบุญกุมขาวใหญ ไหวพระธาตุเจดียของดีแวงใหญ  ใหแกท่ีทําการปกครอง

อําเภอแวงใหญ    จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260   งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน  00263)

-  ประเภทอุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีมหาวิทยาลัยปูนา

ตั้งไว 15,000          บาท

เพ่ือจายสนับสนุนการจัดงานบุญประเพณีมหาวิทยาลัยปูนา   ใหแก   คณะกรรมการหมูบาน  หมูท่ี 1   จะ

ดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260   งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน  00263)

- ประเภทอุดหนุนการจัดงานฉลองศาลเจาพอหนองโบสถ  

ตั้งไว 10,000          บาท

เพ่ือจายสนับสนุนการจัดงานฉลองศาลเจาพอหนองโบสถ ใหแกคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จะดําเนินการได

ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ     ใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับจังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260   งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน  00263)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ 
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- ประเภทอุดหนุนการจัดงานฉลองศาลเจาพอปูตา ตั้งไว 35,000          บาท

เพ่ือจายสนับสนุนการจัดงานฉลองศาลเจาพอปูตา   ใหแกคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน    จะดําเนินการได

ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับจังหวัดแลว
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260   งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน  00263)

- ประเภทอุดหนุนโครงการออกรานกาชาดงานเทศกาลไหม ตั้งไว 15,000          บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการออกรานกาชาดงานเทศกาลไหม     ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด

ขอนแกน ประจําป 2553 ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ

จังหวัดแลว

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260   งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน  00263)

1.6  หมวดรายจายอ่ืน            -ไมไดตั้งไว-

2. รายจายเพ่ือการลงทุน   ตั้งไว  รวม ตั้งไวรวม 822,900        บาท แยกเปน

2.1  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 822,900        บาท แยกเปน

2.1.1  ลักษณะคาครุภัณฑ   ตั้งไว 337,900        บาท  แยกเปน

-  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 155,900        บาท 

(1) เครื่องโทรสาร  ตั้งไว 32,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโทรสาร   ความเร็วในการสงเอกสารไมนอยกวา   3 วินาที/แผน   สามารถเชื่อมตอเปน

เครื่องพิมพ และสแกนเนอรได  พรอมชุดผงหมึกขนาดไมนอยกวา  8,000 แผน จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(2) ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ตั้งไว 4,900            บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซอตูกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น ขนาด 6 ฟุต  จํานวน  1  หลัง จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(3) ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ตั้งไว 4,500            บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  4  ลิ้นชัก   จํานวน  1 หลัง  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(4) ตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ตั้งไว 10,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  15  ลิ้นชัก   จํานวน   2  หลัง จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(5) เกาอ้ีทํางาน ตั้งไว 4,500            บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  จํานวน  3  ตัว  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)
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(6) ซุมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว 100,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 44,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล เซ็นเซอร CMOS ขนาด APS-C  ความละเอียดไมนอยกวา 18.0  

ลานพิกเซล  จอ LCD  ปรับหมุนได   ขนาด 3 นิ้ว    ความละเอียดจอภาพไมนอยกวา 1.04  ลานพิกเซล   

สามารถถายภาพตอเนื่องไมนอยกวา 3.7 ภาพตอวินาที ตอเนื่องกันไมนอยกวา  34 ภาพ  พรอมเลนสซูม

มาตรฐาน  มีระบบปองกันภาพสั่นไหวในตัวเลนส มอเตอรอัลตราโซนิคและเคลือบเลนสพิเศษเพ่ือลดเงา 

จํานวน  1  เครื่อง  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 103,000        บาท

(1) ชุดเครื่องเสียง ตั้งไว 100,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

- เพาเวอรแอมป ขนาด  3000 วัตต  1  เครื่อง

- เพาเวอรแอมป ขนาด  3000 วัตต  1  เครื่อง

- ลําโพง 4 ไส 4x100 W 2  ชุด

- ตูลําโพง PVC ขนาด 15 นิ้ว 300 วัตต 1  คู

- ไมโครโฟนไรสาย 100 เมตร (มีไมคมือถือ 4 ตัว) 1  ชุด

- สายลําโพง VCT 2x1.5 ต.มม. 50 เมตร

- เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 5 กิโล ชนิดน้ํามันดีเซล 1  เครื่อง

โดยจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(2) พัดลมตั้งพ้ืน ตั้งไว 3,000            บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว สําหรับใชในการอยูเวรยามสํานักงาน

และเวรยามปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 35,000          บาท  

(1)  เครื่องคอมพิวเตอรชนิดลูกขาย ตั้งไว 31,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดเครื่องคอมพิวเตอรชนิดลูกขาย สําหรับใชในงานธุรการและงานกิจการสภา จํานวน  2 ชุด 

โดย 1 ชุด ประกอบดวย

(1) CPU Dual - core Quad - core ขนาดไมต่ํากวา 2 แกน ความเร็ว ไมนอยกวา 2.0 GHz

(2) RAM DDR3 หรือดีกวา ขนาดความจุ ไมนอยกวา 2 GB จํานวน  1  หนวย

(3) Harddisk CDE,SATA 2 หรือดีกวา ความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1  หนวย  ความเร็ว 

Harddisk ไมนอยกวา 7200 รอบ/นาที

(4) ความเร็วบิส (FSB/HTT) ของแผงวงจรหลัก (Main board) ไมนอยกวา 800 MHz
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(5) จอภาพ LCD มีขนาด 17 นิ้ว หรือมากกวา ความละเอียด ไมนอยกวา 1280 x 1024  Pixel 

(6) Keyboard และ optical Mouse  

(7) การรับประกัน  2  ป

(8) พรอมโตะ+เกาอ้ี

จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  สําหรับใชในงานธุรการและงานกิจการสภา

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

(2)  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตั้งไว 4,000            บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง   ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 5,760  

x 1,440 dpi   ความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา  38  แผน/นาที    ความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20

แผน/นาที โดยจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน สําหรับใชในงานกิจการสภา

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

2.1.2  ลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว 485,000        บาท แยกเปน

- ประเภทโครงการติดตั้งผามานหองประชุมเทศบาล ตั้งไว 40,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการติดตั้งผามานหองประชุมใหญดานทิศตะวันออก   ดานทิศเหนือ   ดานทิศตะวันตก

หองประชุมเล็ก หองปองกัน  รวมพ้ืนท่ีติดตั้งผามานไมนอยกวา 63  ตารางเมตร

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทโครงการปรับปรุงหองประชุมอาคารสํานักงานหลังเกา   ต้ังไว 100,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการติดตั้งเวทียกสูงประมาณ 0.45 - 0.50 เมตร กวาง  4 เมตร  ยาว 9.50 เมตร และ

ตกแตงฉากหลังเวที  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทโครงการปรับปรุงตอเติมโรงรถดับเพลิง ตั้งไว 190,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงตอเติมโรงจอดรถดับเพลิง   โดยตอเติมหองเก็บของดานทิศเหนือของ

อาคาร ขนาดกวาง 3.50 เมตร   ยาว  5  เมตร   พรอมติดตั้งโครงหลงคาดานทิศตะวันตกของอาคารขนาด

กวาง  4  เมตร   ยาว  15  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทโครงการกอสรางทางลาดสําหรับผูพิการ ตั้งไว 65,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางทางลาดสําหรับผูพิการ    ขนาดกวาง  1.50  เมตร     ยาว  7  เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

- ประเภทโครงการกอสรางปรับปรุงหองน้ําสําหรับผูพิการ ตั้งไว 90,000          บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางปรับปรุงหองน้ําสําหรับผูพิการ  บริเวณชั้นลางอาคารสํานักงานเทศบาล

ขนาดกวาง  3  เมตร  ยาว  4 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110   งานบริหารท่ัวไป  00111)

***********
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2,823,920  บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา  ตั้งไว  รวม 2,799,920  บาท แยกเปน

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 1,334,520  บาท

1.1.1  ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 1,055,760  บาท

-  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 1,014,960  บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   ของกองคลังตาม

ตําแหนงและอัตราท่ี ก.ท.กําหนด  โดยคํานวนตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ตั้งไว 40,800       บาท ประกอบดวย

(1)  เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 36,000       บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง   ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ   และลูกจางประจําของ

สวนราชการ  พ.ศ. 2548

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(3)  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ตั้งไว 4,800         บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล   ตามหนังสือท่ี ขก 0037.2/ว 10476  ลงวันท่ี  23 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554  เรื่อง ประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

1.1.2  ลักษณะคาจางประจํา ตั้งไว 278,760     บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 255,840     บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา      พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําปและเงินปรับอัตรา

คาจางเพ่ิมตามมติ ครม.   ใหแกลูกจางประจําท่ีสังกัดกองคลัง  โดยคํานวนตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว 22,920       บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา       ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

เบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ     จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

กองคลัง
*****************

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น

(กองคลัง)
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1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว  ตั้งไว 321,000     บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางช่ัวคราว ตั้งไว 321,000     บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษตลอดจนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแก  พนักงานจาง

ตามตําแหนงและอัตราท่ี ก.ท. กําหนด   โดยคํานวนตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได   

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 894,400     บาท

1.3.1  ลักษณะคาตอบแทน  ตั้งไว 534,400     บาท  แยกเปน

-  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ตั้งไว 5,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  คณะกรรมการตรวจงานจางและผูควบคุมงานกอสราง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ตามหนังสือท่ี  มท 0808.3/ว 4231  ลงวันท่ี  9  ธันวาคม  พ.ศ.  2546

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000       บาท  

เพ่ือจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางท่ีตองมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ   

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 47,400       บาท  

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลของกองคลัง     ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองคลัง   ซ่ึงมีสิทธิ

เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 100,000     บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองคลังและบุคคล

ในครอบครัว ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 317,000     บาท  

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ แกพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนกรณีพิเศษท่ีสังกัด

กองคลัง

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(กองคลัง)
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1.3.2 ลักษณะคาใชสอย    ตั้งไว 130,000     บาท  แยกเปน

(1)  ประเภท ก. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 15,000       บาท

เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก  คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก    คาเชาทรัพยสิน

นอกจากคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ

กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมา

บริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธหนวยงานและรายละเอียดตามงบประมาณ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(2)  ประเภท ข.  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 15,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุด   เชน  ตู  โตะ  เกาอ้ี  เครื่องทุนแรง   เครื่องพิมพดีด 

ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ใหอยูในสภาพใชงานไดดี

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(3)  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 10,000       บาท  

-  ประเภทโครงการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนท่ีภาษีฯ ตั้งไว 10,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลใหเปน

ปจจุบัน และสามารถเก็บภาษีไดอยางท่ัวถึง เปนธรรม  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(4)  ประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว 90,000       บาท  แยกเปน

-  ประเภทคาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการฯ ตั้งไว 60,000       บาท  

สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงานและลูกจาง และบุคลากรในหนวยงานท่ีมีสิทธิ

สิทธิเบิกจาย   ซ่ึงมีความจําเปนเดินทางไปติดตอราชการหรือโอน ยาย หรือเขารับการอบรมสัมมนา หรือ

สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

ตั้งไว 30,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรู  ความเขาใจและความสําคัญของการจัดเก็บรายไดทองถ่ินแก

คณะกรรมการหมูบาน ผูนํากลุม องคกรตางๆ รวมท้ังจายเปนคาของท่ีระลึก ของขวัญ ของรางวัลมอบใหแก

ผูมาชําระภาษี ตรงตามกําหนดระยะเวลา

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(กองคลัง)
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1.3.3  ลักษณะคาวัสดุ ตั้งไว 230,000     บาท  แยกเปน

-  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ ตรายาง 

เข็มหมุด เทปพีวีซี แผนใส คลิป กระดาษไข ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือวัสดุหรือจางพิมพ น้าํดื่ม

หนังสือพิมพในสํานักงาน     และวัสดุสํานักงานท่ีมีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงานระยะเวลาประมาณ

1 ปข้ึนไป  แตมีราคาตอหนึ่วยหนึ่ง/ชุดหนึ่ง ไมเกิน 5,000.- บาท  เชน เครื่องคํานวณ เครื่องตัดกระดาษ

พระบรมฉายาลักษณ  กระดานไวทบอรด ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน ถานไฟฉาย   ปลั๊กไฟฟา   ลําโพง   ไมโครโฟน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุท่ีทําความสะอาด เชน จาน ชาม กระติกน้ํารอน  ไมกวาด   

แปรง  ผงซักฟอกฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 40,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  

น้ํามันเตาถาน  แกสหุงตม น้ํามันจารบี ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาซ้ือแผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพ แปนอักขระ เมาส โปรแกรม หมึกคอมพิวเตอรและอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาวัสดุอ่ืน  ๆ ตั้งไว 105,000     บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ เชน ผาใบ มิเตอรน้ํา-ไฟฟา ตระแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวปด-เปดแกส ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 220,000     บาท แยกเปน

-  ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 170,000     บาท  

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาตลาดสดเทศบาลตําบลแวงใหญ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 40,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาลตําบลแวงใหญ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(กองคลัง)
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-  ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 10,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือดวงตราไปรษณีย 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 30,000       บาท

-  ประเภทอุดหนุนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางฯ ตั้งไว 30,000       บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนศูนยรวมขาวการจัดซ้ือจัดจางอําเภอแวงใหญ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

อําเภอแวงใหญท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง   จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ   ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

2. รายจายเพ่ือการลงทุน   ตั้งรวมไว 24,000       บาท แยกเปน

2.1  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว 24,000       บาท แยกเปน

2.1.1  ลักษณะคาครุภัณฑ   ตั้งไว 24,000       บาท  แยกเปน

-  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 8,500        บาท  

(1) โตะทํางานพรอมเกาอ้ีทํางาน ตั้งไว 5,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ีทํางาน จํานวน  1  ชุด  จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(2) ชั้นวางเอกสาร  ตั้งไว 3,500         บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชั้นวางเอกสาร   จํานวน  1  ชั้น  จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,500       บาท ประกอบดวย

(1)  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,500       บาท  

เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพคอมพิวเตอร โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี้

    1. ความเร็วในการพิมพ ขาว -ดํา ไมนอยกวา 30 แผน/นาที

    2 .ความเร็วในการพิมพแผนแรกไมนอยกวา 8 วินาที

    3. RMPV 500-2,500  แผนตอเดือน

    4. ความละเอียดไมนอยกวา 600 x 600 dpi

    5. หนวยความจําไมนอยกวา  16 MB

    6. รองรับปริมาณการพิมพตอเดือนไมนอยกวา 25,000  แผน

    7. Network Built - in 10/100/1000 

โดยจัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

2.1.2  ลักษณะคาท่ีดินและส่ิงกอสราง     - ไมไดตั้งไว-

(กองคลัง)
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5,637,060 บาท แยกเปน
  

1. รายจายประจํา   ตั้งไว  รวม 3,627,560   บาท แยกเปน

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 1,003,360   บาท

1.1.1  ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 865,480      บาท

-  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 817,480      บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ    พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปและเงินปรับอัตราเงินเดือน

เงินเดือนเพ่ิม ตามมติ ครม. ของกองชาง ตามแผนอัตรากําลังเทศบาล  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

-  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ตั้งไว 48,000       บาท

(1)  เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 39,600        บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองชาง ตามระเบียบกระทรวง

การคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ   และลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.

2548

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

(2)  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ตั้งไว 8,400          บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล    ตามหนังสือที่  ขก 0037.2/ว 10476   ลงวันที่   23 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

1.1.2  ลักษณะคาจางประจํา ตั้งไว 137,880      บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 119,880      บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา  พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําปและเงินปรับอัตราคาจางเพ่ิม

ตามมติ ครม.  ที่สังกัดกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

*************

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น

กองชาง

(กองชาง่ )



68
-  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 18,000       บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองชาง ตามระเบียบกระทรวง

การคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ  และลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ. 

2548

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว 417,960      บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางชั่วคราว ตั้งไว 417,960      บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษตลอดจนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามตําแหนง

และอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวนตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 1,506,240   บาท

1.3.1  ลักษณะคาตอบแทน  ตั้งไว 350,000      บาท  แยกเปน

-ประเภทคาตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000       บาท  

เพ่ือจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล     และลูกจางที่ตองมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

-  ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 30,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบางของกองชาง  ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

-  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองชาง    ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน

ชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

-  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองชาง   และบุคคลใน

ครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

(กองชาง่ )
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-ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 270,000      บาท  

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ แกพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนกรณีพิเศษ ที่สังกัดกองชาง

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

1.3.2  ลักษณะคาใชสอย    ตั้งไว 666,240      บาท  แยกเปน

(1)  ประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 146,240      บาท

-  ประเภทคาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   คาซักฟอก   คาตักสิ่งปฏิกูล   คาระวางบรรทุก   คาเชาทรัพยสิน

(นอกจากคาเชาบาน)   คาโฆษณาและเผยแพร   (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ

กระจายเสียง โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  คาจางเหมาบริการ

ตาง ๆ เชน  คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธหนวยงานและรายละเอียดตามงบประมาณ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน  00241)

-  ประเภทคาจางเหมาบริการ ตั้งไว 126,240      บาท  

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาพนักงาน 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน  00241)

(2)  ประเภท ข.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  

ตั้งไว 450,000      บาท  

-  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด เชน ตู โตะ เกาอ้ี เครื่องทุนแรง เครื่องพิมพดีด ยานพาหนะ

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ของกองชางใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน  00241)

-  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนน ตรอก ซอยฯ

ตั้งไว 400,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนน ตรอก ซอย  ทอระบายน้ําฯลฯ  ซึ่งเปนการซอมแซมปกติ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานไฟฟาถนน 00242)

(3)  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -ไมไดตั้งไว-

(กองชาง่ )
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(4)  ประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว 70,000       บาท  

-  ประเภทคาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการฯ ตั้งไว 50,000       บาท  

สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน   คาผานทางดวนพิเศษ 

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ   ใหแกพนักงานและลูกจางและบุคลากรในหนวยงานที่มีสิทธิเบิกจาย   ซึ่งมี

ความจําเปนเดินทางไปติดตอราชการหรือโอน  ยาย  หรือเขารับการอบรมสัมมนา หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตาม

ระเบียบที่ทางราชการกําหนด  

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน  00241)

-  ประเภทคาใชจายในการรังวัดท่ีดิน ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชนตางๆ ในเขตเทศบาลและที่ดินกรณีมีผูอุทิศให

โดยจายใหแกสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน สาขาเมืองพล ตามอัตราที่เรียกเก็บ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน  00241)

1.3.3  ลักษณะคาวัสดุ ตั้งไว 490,000      บาท  แยกเปน

-  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 15,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ตรายาง เข็มหมุด

เทปพีวีซี   แผนใส คลิป  กระดาษไข ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อวัสดุหรือจางพิมพ  น้ําดื่ม  หนังสือพิมพ

และวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงานระยะวลาประมาณ   1  ป  ข้ึนไป    แตมีราคาหนวยหนึ่ง/

ชุดหนึ่ง ไมเกิน  5,000.-บาท เชน  เครื่องคํานวณ  เครื่องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ  กระดานไวทบอรดฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 130,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน ถานไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว   เชน   แปรง   ไมกวาด เขง  มุง ผาปูโตะ  ผาหม  ถวยชาม  ชอนสอม แกวน้ํา

จานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ  และวัสดุงานบานงานครัวที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงาน

ในระยะเวลาประมาณ  1 ป ข้ึนไป  แตมีราคาหนวยหนึ่ง/ชุดหนึ่ง ไมเกิน 5,000.- บาท  เชน   เตารีด กระติกน้ํารอน

หมอหุงขาว ถังแกสฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 130,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชนไมตาง ๆ น้ํามันทาไม  ทินเนอร สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต   ปูนขาว ทราย อิฐ

หรือซีเมนตบลอค  ตะปู คอน  คีม  จอบ เสียม  เหล็กเสน ทอน้ําและอุปกรณประปา  กระเบื้อง สังกะสี โถสวม

อางลางมือ  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก   ยางในรถยนต  อะไหลรถยนตและรถจักรยานยนต 
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น้ํามันเบรค   หมอน้ํารถยนต  เพลา   ลูกปน   ฟลมกรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  และวัสดุยานพาหนะและขนสงที่

มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป แตมีราคาหนวยหนึ่ง/ชุดหนึ่งไมเกิน

5,000.- บาท  เชน แมแรง  ล็อคเกียร  สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 120,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง 

น้ํามันเตาถาน  แกสหุงตม น้ํามันจารบี ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลม  รูปสีหรือขาวดําที่

ไดจากการลางอัด  ฟลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี)  ฯลฯ และวัสดุ

โฆษณาและเผยแพรที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป แตมี

ราคาหนวยหนึ่ง / ชุดหนึ่ง ไมเกิน  5,000.-  บาท  เชน  ขาตั้งกลอง  เครื่องกรอเทป  เลนสซูม ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 5,000         บาท  

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในงานของกองชาง  ไดแก  เสื้อสะทอนแสง  หมวก รองเทา  

ถุงมือ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ  แปนอักขระ  เมาส  โปรแกรม  หมึกคอมพิวเตอร 

และอ่ืนๆ  ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุสํารวจ ตั้งไว 10,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํารวจ  เชน  บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  ตะปู สีสเปร เชือกฝาง ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุอ่ืน  ๆ ตั้งไว 5,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ  เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา  ตระแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแกส  หัววาลวปด-เปดแกส ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241)

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค -ไมไดตั้งไว-
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1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 700,000      บาท

1.5.1  เงินอุดหนุนของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน

ตั้งไว 600,000      บาท  

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟาถนนหนองอินทรพัฒนา หมูที่ 7 และภายในเขตเทศบาล ใหแก

สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพล  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)

-  ประเภทอุดหนุนคาขยายเขตประปา ตั้งไว 100,000      บาท  

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาขยายเขตประปาในเขตเทศบาลใหแกสํานักงานประปาชนบท      ตาม

ราคาประมาณการ      

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)

2. รายจายเพ่ือการลงทุน            ตั้งไว  รวม 2,009,500   บาท แยกเปน

2.1  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 2,009,500   บาท แยกเปน

2.1.1 ลักษณะคาครุภัณฑ   ตั้งไว 82,500       บาท  แยกเปน

-  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 10,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน  4 ตัว  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

 -  ประเภทครุภัณฑไฟฟา ตั้งไว 22,500       บาท ประกอบดวย

เครื่องสกัดไฟฟา ตั้งไว 22,500        บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครื่องสกัดไฟฟา ขนาดมอเตอรไมนอยกวา  1,450  วัตต  จํานวน  1  เครื่อง  จัดซื้อตามราคา

ทองถ่ิน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

 -  ประเภทครุภัณฑกอสราง ตั้งไว 50,000       บาท ประกอบดวย

เลื่อยโซยนต ตั้งไว 50,000        บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดน้ําหนักไมนอยกวา 7 กิโลกรัม ขนิดเหล็กแท ขนาดบารไมนอยกวา

25  นิ้ว จํานวน  1  เครื่อง  สําหรับใชในการตัดก่ิงไมขนาดใหญ   ที่เปนอุปสรรคในการซอมแซมไฟฟา

สาธารณะ  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

00241)

-  ประเภทอุดหนุนขยายเขตไฟฟาและระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ     
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2.1.2  ลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว 1,927,000   บาท  แยกเปน

 - โครงการวางทอระบายน้ําถนน รพช.หมายเลข 4052 (ชวงสี่แยกบานดอนบาลไท 

เชื่อมหนองโบสถ) หมูท่ี 2 ตั้งไว 700,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ทั้งสองขางยาวรวม 603.00 เมตร พรอมบอพัก

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยเรียนรูชุมชน (OTOP)

ตั้งไว 450,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยเรียนรูชุมชน   ขนาดกวาง 12.00 เมตร  ยาว  78  เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)

 - โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเก็บพัสดุ ตั้งไว 507,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ  ขนาดกวาง 9.50  เมตร ยาว 11.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)

 - โครงการกอสรางถนนหินลูกรังถนนทาเกวียนพัฒนา (ซอย 1)  หมูที่  3

ตั้งไว 270,000      บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนหินลูกรัง  จํานวน 3 ชวง  ดังนี้

ชวงที่ 1   ผิวจราจรกวาง  3.50  เมตร  ยาว  175  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

ชวงที่ 2   ผิวจราจรกวาง  5  เมตร  ยาว  385  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

ชวงที่ 3   ผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

ความยาวรวม  660  เมตร  หรือปริมาณผิวจราจรลูกรังไมนอยกวา  2,937.50   ตารางเมตร 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)

***********

(กองชาง่ )
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3,820,820 บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา   ตั้งไว  รวม 3,820,820   บาท  แยกเปน

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 923,640      บาท

1.1.1  ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 782,080      บาท

-  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 754,880      บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของกองสาธารณสุขฯ ตาม

ตําแหนงและอัตราท่ี ก.ท.กําหนด  โดยคํานวนตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ตั้งไว 27,200       บาท ประกอบดวย

(1)  เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 20,000        บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขฯ ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ   และลูกจางประจําของ

สวนราชการ พ.ศ. 2548

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

(3)  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ตั้งไว 7,200          บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล   ตามหนังสือท่ี ขก 0037.2/ว 10476  ลงวันท่ี  23 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554  เรื่อง ประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

1.1.2  ลักษณะคาจางประจํา ตั้งไว 141,560      บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 121,560      บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งไว 20,000       บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา   ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว  ตั้งไว 710,160      บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางชั่วคราว ตั้งไว 710,160      บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น

************

(กองสาธารณสุขฯ)
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เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษตลอดจนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว     ใหแกพนักงานจางตาม

ตําแหนงและอัตราท่ี ก.ท.กําหนด  โดยคํานวนตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 2,117,020   บาท

1.3.1  ลักษณะคาตอบแทน  ตั้งไว 458,300      บาท  แยกเปน

- ประเภทคาตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางท่ีตองมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการปกติ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 36,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข   ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 25,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองสาธารณสุขซ่ึงมีสิทธิ

เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา   ของกองสาธารณสุข ฯ

และบุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 297,300      บาท  

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ แกพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนกรณีพิเศษ ท่ีสังกัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

1.3.2  ลักษณะคาใชสอย    ตั้งไว 1,263,720   บาท  แยกเปน

(1)  ประเภท ก. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 548,720      บาท

-  ประเภทคาใชจายเพ่ือใหมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาตักสิ่งปฏิกูล   คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน 

(นอกจากคาเชาบาน)   คาโฆษณาและเผยแพร    (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมา

คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธหนวยงานและรายละเอียดตามงบประมาณ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

00221)

-  ประเภทคาจางเหมาบริการ ตั้งไว 378,720      บาท  

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาพนักงาน

(กองสาธารณสุขฯ)
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ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

00221)

- ประเภทคาขุดฝงกลบขยะมูลฝอย ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการขุดฝงกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงบริเวณท่ีท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  00240  งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล  00244)

- ประเภทคาขุดลอกรองระบายน้ํา ตั้งไว 100,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาขุดลอกรองระบายน้ํา และกําจัดวัชพืชตามหนองน้ําสาธารณะ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบําบัดน้ําเสีย  00245)

(2)  ประเภท ข.  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  

ตั้งไว 120,000      บาท  

-  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุด  เชน  ตู โตะ เกาอ้ี  เครื่องทุนแรง   เครื่องพิมพดีด 

ยานพาหนะ  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ   ของกองสาธารณสุขฯ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

00221)

-  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง

ตั้งไว 70,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมตลาดสดเทศบาล ท่ีเปนการซอมแซมปกติ มิใชเปนการตอเติม ดัดแปลง

อาคาร  ไดแก  คาซอมแซมแผงขายของ  คาซอมแซมไฟฟาท่ีชํารุด  คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฎในแผนงานเทศพาณิชย  00330  งานตลาดสด 00333)

(3)  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว 565,000      บาท  

-  ประเภทโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ไดแก คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ยาคุมกําเนิดสุนัข  คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

(กองสาธารณสุขฯ)
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-  ประเภทโครงการประกวดเตนแอโรบิคของประชาชนท่ัวไป/เด็กนักเรียน 

ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการจัดการประกวด คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน   เงิน/โลหรางวัล   เงินสนับสนุนทีม  คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการและคาใชจายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพในประชาชน

ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือเปนคาใชจายในการรณรงคประชาสัมพันธการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง  และคาใชจายท่ีเก่ียวของตาง ๆ 

เชน คาตอบแทนผูนําออกกําลังกาย คาน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของ อสม. 

ตั้งไว 200,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม     โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล

แวงใหญ ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการลางตลาดสด ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการลางตลาดสดเทศบาล คาใชจายในโครงการไดแก คาสารเคมีในการ

ทําความสะอาด คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการจัดการขยะอยางคุมคาลดภาวะโลกรอน 

ตั้งไว 60,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการขยะอยางคุมคาลดภาวะโลกรอน   มีคาใชจายในโครงการ  ไดแก 

คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการอบรมกลุมเส่ียงและตรวจสุขภาพเชิงรุก

ตั้งไว 40,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมกลุมเสี่ยงและตรวจสุขภาพเชิงรุก        เพ่ือเปนการใหบริการทางดาน

สาธารณสุขเชิงรุก คาใชจายในโครงการ ไดแก คาตอบแทยวิทยากร คาตอบแทนแพทยและพยาบาล คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตั้งไว 30,000       บาท  

เพ่ือจายแปนคาใชจายในกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คาใชจายในโครงการ ไดแก คาตอบแทนแพทยและ

พยาบาล  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

(กองสาธารณสุขฯ)
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-  ประเภทโครงการควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายปนคาใชจายในโครงการไขเลือดออก คาใชจายในโครงการ ไดแก คาน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย คาเคมีภัณฑ

กําจัดลูกน้ํายุงลาย คาเชื้อเพลิงผสมน้ํายากําจัดยุงลาย และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ตั้งไว 5,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส เพ่ือออกดําเนินการควบคุมโรคเชิงรุก  คาใชจาย

ในโครงการไดแก คาตอบแทนแพทยและพยาบาล คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายท่ีเก่ียวของในโครงการ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการควบคุมโรคอุจาระรวง ตั้งไว 5,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมโรคอุจาระรวง   เพ่ือออกดําเนินการควบคุมโรคเชิงรุก  มีคาใชจาย

ในโครงการ  ไดแก  คาตอบแทนแพทยและพยาบาล คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการควบคุมโรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญ 2009 

ตั้งไว 5,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมโรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญ 2009 โดยออกพ้ืนท่ีดําเนินการควบคุม

โรคเชิงรุก   คาใชจายในโครงการ  ไดแก  คาตอบแทนแพทยและพยาบาล  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืนท่ี

เก่ียวของในโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

-  ประเภทโครงการอบรมผูประกอบการและตรวจสารเคมีตกคางในอาหาร

ตั้งไว 60,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมผูประกอบการและตรวจสารเคมีตกคางในอาหาร คาใชจายในโครงการ ไดแก

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในโครงการ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223)

(4)  ประเภท ง. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว 30,000       บาท  

-  ประเภทคาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการฯ ตั้งไว 30,000       บาท  

สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงานและลูกจาง และบุคลากรในหนวยงานท่ีมีสิทธิเบิกจาย ซ่ึงมี

ความจําเปนเดินทางไปติดตอราชการหรือโอน  ยาย  หรือเขารับการอบรมสัมมนา  หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิ

ตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด  

            ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

(กองสาธารณสุขฯ)
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1.3.3   ลักษณะคาวัสดุ                                                                                    ตั้งไว 395,000      บาท  

-  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ตรายาง เข็มหมุด

เทปพีวีซี  แผนใส คลิป  กระดาษไข ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือวัสดุหรือจางพิมพ  น้ําดื่ม   หนังสือพิมพ  

และวัสดุสํานักงานท่ีมีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงานระยะวลาประมาณ  1 ป ข้ึนไป แตมีราคาตอหนวยหนึ่ง/

ชุดหนึ่งไมเกิน 5,000.-บาท เชน เครื่องคํานวณ  เครื่องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ กระดานไวทบอรดฯลฯ    

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน ถานไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง  ผาปูโตะ ผาหม ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา

กระจกเงา น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชนฯลฯ  และวัสดุงานบานงานครัวท่ีมีลักษระคงทนถาวรและมีอายุการใชงานใน

ระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป แตมีราคาหนวยหนึ่ง/ชุดหนึ่ง ไมเกิน 5,000.- บาท เชน เตารีด กระติกน้ํารอน 

หมอหุงขาว  ถังแกส ฯลฯ

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 30,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร  สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐ

หรือซีเมนตบลอค ตะปู  คอน  คีม จอบ เสียม เหล็กเสน ทอน้ําและอุปกรณประปา กระเบื้อง สังกะสี โถสวม 

อางลางมือ  ฯลฯ 

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 20,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางในรถยนต อะไหลรถยนตและรถจักรยานยนต 

น้ํามันเบรค หมอน้ํารถยนต เพลา ลูกปน  ฟลมกรองแสง   เข็มขัดนิรภัย    และวัสดุยานพาหนะและขนสงท่ีมี

ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ1 ปข้ึนไป  แตมีราคาหนวยหนึ่ง/ชุดหนึ่งไมเกิน

5,000.-  บาท  เชน แมแรง  ล็อคเกียร  สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 150,000      บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น    เชน น้ํามันดีเซล   น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน    น้ํามันเครื่อง  

น้ํามันเตาถาน  แกสหุงตม น้ํามันจารบี ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 35,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน เวชภัณฑ  แอลกอฮอล   ผาพันแผล  สําลี ฯลฯ และวัสดุ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย  ท่ีมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป แตมี

ราคาหนวยหนึ่ง / ชุดหนึ่ง ไมเกิน  5,000.- บาท  เชน  หูฟง กระบอกตวงฯลฯ

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

(กองสาธารณสุขฯ)
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-  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000         บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม  รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจาก

การลางอัด  ฟลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี)ฯลฯ วัสดุโฆษณาและเผยแพร

และวัสดุท่ีมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ  1  ปข้ึนไป   แตมีราคาหนวยหนึ่ง /

ชุดหนึ่ง ไมเกิน  5,000.- บาท  เชน ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป เลนสซูม ฯลฯ

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 30,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในงานรักษาความสะอาด ของกองสาธารณสุข  เชน เสื้อสะทอนแสง

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาซ้ือแผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ แปนอักขระ เมาส โปรแกรม  หมึกคอมพิวเตอรและอื่น ๆ

ท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว 50,000       บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ ของกองสาธารณสุข เชน  ถังรองรับขยะมูลฝอย  บุงเตา จอบ  เสียม วัสดุในการ

ทําลายขยะ  และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการทําลายขยะ   คากระถาง  ไมดอก ไมประดับสํานักงาน 

            ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค -ไมไดตั้งไว-

1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 70,000       บาท

-  ประเภทโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว 70,000       บาท  

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนและสนับสนุนการดําเนินงานของ  อสม. ในชุมชน/หมูบาน    ในดานการพัฒนาคน  

การแกปญหาดานสาธารณสุขและการจัดบริการดานสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน  00223)

2. รายจายเพ่ือการลงทุน     -ไมไดตั้งไว-

***********

(กองสาธารณสุขฯ)


