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ทานประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแวงใหญ
                 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารเทศบาล    จะไดเสนอรางเทศบัญญัตติงบประมาณรายจายประจําปตอสภา
เทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาล    จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน
ไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ    พ.ศ.   2554    
ดังตอไปนี้
1.  สถานะการคลัง

ของงบประมาณรายจาย    กําหนดวงเงินรายจายไว    จํานวน 29,324,408             บาท      ซ่ึงคาดวาจะสามารถ

2.  การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
                     ในปงบประมาณท่ีผานมา                 แมวารายรับของเทศบาลจะมีจํานวนจํากัด เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจ
ตาง ๆ  ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีตามกฏหมายก็ตาม     แตเทศบาลก็สามารถ
ดําเนินการไดครบถวนทุกรายการ
 2.1 รายรับปงบประมาณ 2554  ประมาณการไว รวมทั้งส้ิน 29,326,100         บาท

รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2552 ป  2553 ป 2554

ก.  รายไดภาษีอากร  (ยอดรวม) 13,444,214.96        12,957,311.00          13,353,000.00   
   1.  หมวดภาษีอากร  0100  (รวม) 279,565.00             268,911.00               278,000.00        
          1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (0101) 191,573.00             190,000.00               191,000.00        
          1.2  ภาษีบํารุงทองท่ี (0102) 53,632.00               52,000.00                 53,000.00          
          1.3  ภาษีปาย  (0103) 34,360.00               26,911.00                 34,000.00          
          1.4 อากรการฆาสัตว (0104) -                          -                            -                     
    2.หมวดภาษีจัดสรร (1000) (รวม) 13,164,649.96        12,688,400.00          13,075,000.00   
         2.1 ภาษีธรรมเนียมรถยนตลอเล่ือน(1001)  - - -                     
        2.2 ภาษีมูลคาเพ่ิม (1002) 10,420,142.82        10,300,000.00          10,340,000.00   
        2.3 ภาษีธรุกิจเฉพาะ(1004) 150,811.17             48,400.00                 150,000.00        
        2.4 ภาษีสุรา(1005) 659,020.15             720,000.00               659,000.00        

        รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซ่ึงการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเปนการจัดทํา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

                ในปงบประมาณ   พ.ศ.   2554    เทศบาลตําบลแวงใหญ    ไดประมาณการรายรับไว    29,326,100.-    บาท
โดยในสวนของรายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง                จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในสวน

แบบเกินดุล (รายจายนอยกวารายรับ)    นอกจากนี้เทศบาลมีเงินสะสมคงเหลือยู  12,325,322.90  บาท และเงินทุน
สํารองเงินสะสม      9,128,529.30    บาท        และสะสมไวท่ีกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  อีก   จํานวน
4,437,474.25  บาท   ไมมีภาระสงชําระหนี้เงินกู ก.ส.ท.

(คําแถลงงบประมาณ)
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ป 2552 ป  2553 ป 2554
        2.5 ภาษีสรรพสามิต(1006) 1,292,105.36          1,050,000.00            1,290,000.00     
        2.6 ภาษีการพนัน(1007) -                            -
        2.7 คาภาคหลวงแร (1010) 80,915.01               80,000.00                 80,000.00          
        2.8 คาภาคหลวงปโตรเลียม(1011) 56,767.50               40,000.00                 56,000.00          
        2.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(1013 504,887.95             450,000.00               500,000.00        

 ข.รายไดที่ไมใชภาษีอากร (ยอดรวม) 1,288,559.66          1,216,689.00            973,100.00        

1.หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต0120 (รวม 368,826.44             330,030.00               228,000.00        

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวฯ  (0121)( -                          -                             -
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับพนันเพ่ิม (0123) -                           -  -
1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (0125)       - -                             -
1.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  (0126) 150,730.00             148,680.00               150,000.00        
1.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฎิกูล(0127) -                            -                     
 1.6 คาธรรมเนียมออกหนังสือจําหนายและสะสมอาหาร(  -  - -                     
1.7 คาธรรมเนียมฌาปนสถาน(0129)  -  -  -
1.7 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร(0131) 2,260.00                 1,700.00                   2,000.00            
1.8 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก(0137) 29,350.00               21,650.00                 25,000.00          
1.9 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน(0139  - -  -
1.10 คาปรับการผิดสัญญา  (0140) 144,426.44             120,000.00               15,000.00          
1.11 คาปรับอ่ืน ๆ (0141)  - - -
1.12 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนฯ (0142)  - - -
1.13 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานจําหนายอาหารฯ (0144)  - -                            -                     
1.14 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีสาธารณะ (0145  - -  -
1.15 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(0146) 4,307.00                 1,500.00                   3,000.00            
1.16คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องเสียง(0147 3,600.00                 2,600.00                   3,000.00            
1.17 คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ (0148) 34,153.00               33,900.00                 30,000.00          

2.หมวดรายไดรายจายจากทรัพยสิน 200 (รวม) 599,595.22             584,900.00               545,000.00        
2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี(0202) 345,221.00             340,000.00               345,000.00        
2.2 ดอกเบ้ีย (0203) 254,374.22             244,900.00               200,000.00        

(คําแถลงงบประมาณ)
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        รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2552 ป  2553 ป 2554

3.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย  -  -  -

4.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0300 (ยอดรวม) 320,138.00             301,759.00               200,100.00        

4.1.  เงินท่ีมีผูอุทิศ(0301) - - -
4.2.คาขายแบบแปลน(0302) 193,100.00             120,000.00               100,000.00        
4.3.คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง (0304) 92.00                      100.00                      100.00               
4.4.รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ(0307) 126,946.00             181,659.00               100,000.00        
ค.รายไดทุน  (ไมมี)  -  -  -

ยอดรวมรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป 14,732,774.62        14,174,000.00          14,326,100.00   

  ง.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,174,651.66        19,000,000.00          15,000,000.00   

       1.1  เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะทองถ่ินและกิจการอ่ืนฯ 15,174,651.66        19,000,000.00          15,000,000.00   
       1.2  เงินอุดหนุนท่ัวไปโดยระบุวัตถุประสงค

รวมรายรับตามประมาณการ 29,907,426.28        33,174,000.00          29,326,100.00   
รวมรายรับทั้งสิ้น 29,907,426.28      33,174,000.00          29,326,100.00   

(คําแถลงงบประมาณ)
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     2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน     รวมรายจายตามแผนงาน  29,324,408           บาท
ดาน / แผนงาน จายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2552 ป  2553 ป 2554
ดานบริหารทั่วไป (00100) 9,853,626.96          12,445,260.00          12,043,400.00   
 - แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) 9,038,861.51          11,441,500.00          11,933,400.00   
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ฯ (00120) 814,765.45             1,003,760.00            110,000.00        
ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 17,359,222.07        16,587,820.00          12,609,008.00   
 - แผนงานการศึกษา  (00210) 1,864,608.29          3,057,340.00            2,325,620.00     
 - แผนงานสาธารณสุข  (00220) 3,626,915.76          4,095,500.00            3,299,055.00     
 - แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 3,033,795.00          182,280.00               60,000.00          
 - แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 7,513,639.02          8,132,700.00            5,620,333.00     
 - แผนงานสรางความเขมแข็ง  (00250) 385,430.00             220,000.00               294,000.00        
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 934,834.00             900,000.00               1,010,000.00     
ดานการเศรษฐกิจ  (00300) 126,836.00             262,320.00               100,000.00        
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  - -  -
 - แผนงานเกษตร  (00320) 126,836.00             262,320.00               100,000.00        
 - แผนงานการพาณิชย  (00330) -                            -                     

ดานการดําเนินงานอื่น  (00400) 927,247.67             3,878,200.00            4,572,000.00     
 - แผนงานงบกลาง  (00410) 927,247.67             3,878,200.00            4,572,000.00     

รวมรายจายทั้งสิ้น 28,266,932.70      33,173,600.00        29,324,408.00   

(คําแถลงงบประมาณ)
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                            2.3   รายจายจําแนกตามหมวด 29,324,408         บาท
                                 รายจาย จายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2552 ป  2553 ป 2554
1.  รายจายงบกลาง 927,247.67             3,878,200.00            4,572,000.00     
2.  หมวดเงินเดือน 4,374,956.82          6,516,300.00            6,327,768.00     
3.  หมวดคาจางประจํา 853,500.00             905,040.00               951,600.00        
4.  หมวดคาจางช่ัวคราว 1,138,300.00          1,868,000.00            2,011,280.00     
5.   หมวดตอบแทน 2,947,296.64          3,824,160.00            3,577,540.00     
6.   หมวดคาใชสอย 4,414,286.87          4,113,440.00            3,920,560.00     
7.   หมวดคาวัสดุ 1,933,240.45          2,378,340.00            2,387,060.00     
8.    หมวดสาธารณูปโภค 453,851.98             535,000.00               658,400.00        
9.    หมวดเงินอุดหนุน 3,549,497.27          2,994,800.00            1,755,200.00     
10.  หมวดคาครุภัณฑ 729,380.00             1,385,000.00            506,000.00        
11.  หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 4,102,400.00          4,440,000.00            2,657,000.00     
12.  หมวดรายจายอ่ืน 2,842,975.00          335,320.00               -                     

รวมรายจายทั้งสิ้น 28,266,932.70    33,173,600.00      29,324,408.00   

รายการ ป 2551 ป 2552
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.1  แผนงานบริหารท่ัวไป
        1.1.1  งานบริหารท่ัวไป 113,146.00             
1.2  แผนงานการศึกษา
       12.1  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,715,193.31          756,561.00               
1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห
        1.3.1 งานสวัสดิการการสังคมและสังคมสงเคราะห 988,500.00             568,500.00               
1.4  แผนงานสาธารณสุข
       1.4.1 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 210,150.00             280,000.00               
1.5  แผนงานเคหะและชุมชน
        1.5.1  งานไฟฟาถนน  - 1,158,800.00            

3,026,989.31          2,763,861.00            รวม

2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม   

(คําแถลงงบประมาณ)
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(2) จายขาดเงินสะสม
2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป
         2.1.1  งานบริหารท่ัวไป 50,000.00               
         2.1.2  งานบริหารงานคลัง 8,000.00                 

รายการ ป 2551 ป 2552
2.2  แผนงานสรางความเขมแข็ง
         2.2.1  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 30,000.00               
2.3  แผนงานเคหะและชุมชน
        2.3.1  งานไฟฟาถนน 357,000.00             6,863,300.00            

445,000.00             6,863,300.00            
3,471,989.31          9,627,161.00            

3.  ภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณประจําป 
                -  ไมมีภาระผูกพัน-
4.  รายละเอียดการจายบางรายการที่จําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกร  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554
      ก.  คาใชจายในการบริหารบุคลากร (ที่ต้ังจายจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
          (1)  เงินเดือน ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 5,063,648.00            บาท
          (2)  คาจางประจํา ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 825,600.00               บาท
          (3)  คาจางช่ัวคราว ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 2,011,280.00            บาท
          (4)  คารักษาพยาบาล ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 195,000.00               บาท
          (5)  คาเชาบาน ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 213,400.00               บาท
          (6)  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 142,400.00               บาท
          (7)  เงินชวยเหลือบุตร ตั้งจายรวมท้ังส้ิน - บาท
          (8)  เงินประจําตําแหนงตาง ๆ ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 42,000.00                 บาท
          (9)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 250,000.00               บาท
          (10) เงินสมทบ กบท. ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 286,522.00               บาท
          (11)  เงินตอบแทนพิเศษ  (โบนัส) ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 1,564,740.00            บาท
          (12)  เงินเพ่ิมตาง ๆ ตั้งจายรวมท้ังส้ิน 362,920.00               บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น        10,957,510.00  บาท
หมายเหตุ  คิดเปนรอยละ  37.37 ของรายจายที่ต้ังจายจากเงินรายไดรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท   (ต้ังจายไว  29,324,408.- )

                                                                                  ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ  พ.ศ.  2554
 =  10,957,510.00        x 100

29,324,408.00        
คิดเปนรอยละ 37.37

รวม
รวมทั้งส้ิน

การคํานวณ              =  ยอดรวมคาใชจายในการบริหารงานบุคคลปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 X 100

(คําแถลงงบประมาณ)
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งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม 29,324,408 บาท

ดานการบริหารทั่วไป(00100) ยอดรวม 12,043,400    บาท
1.แผนงานบริหารทั่วไป    (00110) ยอดรวม 11,933,400       บาท
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) ยอดรวม 110,000            บาท

ยอดรวม 12,609,008    บาท
1.แผนงานการศึกษา  (00210) ยอดรวม 2,325,620         บาท
2.แผนงานสาธารณสุข  (00220) ยอดรวม 3,299,055         บาท
3.แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) ยอดรวม 60,000              บาท
4.แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) ยอดรวม 5,620,333         บาท
5.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) ยอดรวม 294,000            บาท
6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  ยอดรวม 1,010,000         บาท

ยอดรวม 100,000         บาท
1.แผนงานการเกษตร (00320) ยอดรวม 100,000            บาท
2.แผนงานการพาณิชย  (00322) ยอดรวม -                    บาท

ยอดรวม 4,572,000      บาท
1.แผนงานงบกลาง  (00410) ยอดรวม 4,572,000         บาท

เหตุผล
                    เพื่อใชในการดําเนินงานตามโนโยบายของผูบริหารเทศบาล       ที่ไดวางแผนไวตามแผน

พัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ  ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554   เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตอไป

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

ดานการเศรษฐกิจ (00300)

ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2554

ของเทศบาลตําบลแวงใหญ
อําเภอแวงใหญ    จังหวัดขอนแกน

**************
หลักการ

(บันทึกหลักการและเหตุผล)
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29,326,100.- บาท
ก.รายไดภาษีอากร   
1.  หมวดภาษีจัดเก็บเอง   รวม    13,353,000                     บาท      แยกเปน

1.1    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จํานวน 191,000                 บาท   
            คําชี้แจง    ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

และจากเกณฑรายไดคางรับ
1.2  ภาษีบํารุงทองที่   จํานวน 53,000                   บาท

คําชี้แจง ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และจากเกณฑรายไดคางรับ

1.3   ภาษีปาย   จํานวน 34,000                   บาท   
คําชี้แจง ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และจากเกณฑรายไดคางรับ

1.4 อากรฆาสัตว    
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

1.5  ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตลอเลื่อน   
คําชี้แจง  ไมไดประมาณการไว เน่ืองจากเทศบาลไมไดรับยอดจัดสรร

1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม    จํานวน 10,340,000            บาท   
คําชี้แจง   ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จํานวน 150,000                 บาท   
คําชี้แจง   ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

1.8  ภาษีสุรา     จํานวน 659,000                 บาท   
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

1.9  ภาษีสรรพสามิต  จํานวน 1,290,000              บาท   
คําชี้แจง   ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

รวมประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบาลตําบลแวงใหญ     อําเภอแวงใหญ     จังหวัดขอนแกน


(ประมาณการรายรับ)
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1.10 ภาษีภาคหลวงแร   จํานวน จํานวน 80,000                   บาท   
          คําชี้แจง   ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

1.11 คาภาษีภาคหลวงปโตรเลียม      จํานวน 56,000                   บาท   
คําชี้แจง   ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

1.12  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จํานวน 500,000                 บาท   
คําชี้แจง   ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 
2.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต     รวม  228,000    บาท   แยกเปน

2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตว  
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.3  คาธรรมเนียมการพนันเพิ่ม
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.4  คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย   จํานวน 150,000                 บาท   
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

2.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.6 คาธรรมเนียมออกหนังสือจําหนายอาหารฯ  
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.7  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000                     บาท   
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

2.8  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน 25,000                   บาท   
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

2.9     ปรับผูกระทําผิดกฎหมายหรือขอบังคับทองถิ่น  
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.10  คาปรับการผิดสัญญา  จํานวน 15,000                   บาท   
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

(ประมาณการรายรับ)
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2.11 คาปรับอ่ืน ๆ 
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.12  คาใบอนุญาตปรับทําการเก็บ ขนขยะฯ
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.13 คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานจําหนายอาหารฯ 
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.14  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือสาธารณะ 
คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-

2.15  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน 3,000                     บาท   
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

2.16คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองเสียง จํานวน  3,000                     บาท   
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

2.17 คาใบอนุญาตอ่ืน  ๆ  จํานวน 30,000                   บาท   
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน     รวม 545,000    บาท   แยกเปน
 3.1  คาเชาหรือคาบริการสถานที่   จํานวน 345,000                 บาท   

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา
3.2  ดอกเบี้ยธนาคาร  จํานวน 200,000                 บาท   

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

4.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย        -ไมไดประมาณการรายรับไว-

5.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   รวม 200,100                     บาท    แยกเปน 
5.1  เงินทีมีผูอุทิศให  

คําชี้แจง  -ไมไดประมาณการรายรับไว-
5.2 คาขายแบบแปลน   จํานวน 100,000                 บาท   

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา
5.3 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง   จํานวน 100                        บาท   

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

(ประมาณการรายรับ)



12

5.4   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ   จํานวน 100,000                 บาท   
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

ค.  รายไดจากทุน      - ไมไดประมาณการรายรับไว-

ง.  เงินชวยเหลือ
  1.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  15,000,000                     บาท

คําชี้แจง  ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงปที่ผานมา

 

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

(ประมาณการรายรับ)



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา  คาครุภัณฑ  หนวยงาน
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ ส่ิงกอสราง งบประมาณ

1.  งานบริหารทั่วไป 00111 4,035,840     708,880    4,053,490     438,400        -              - 419,500          9,656,110    สํานักปลัด 00111

2.  งานบริหารงานคลัง 00113 1,045,800     299,400    664,090        220,000        20,000         - 28,000            2,277,290    กองคลัง 00113

รวม 5,081,640     1,008,280 4,717,580     658,400        20,000         -              447,500          11,933,400  

14

แผนงาน  บริหารทั่วไป  (00110)

 อําเภอแวงใหญ    จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน  บริหารทั่วไป  (00100)

เทศบาลตําบลแวงใหญ  
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ -                -           -                10,000         -              -                  10,000         สํานักปลัด 00121
การรักษาความสงบภายใน
2.  งานปองกันภัยฝายพลเรือน -                -           100,000        -                -              -              -                  100,000       สํานักปลัด 00123
และระงับอัคคีภัย

    รวม -                -           100,000        -                10,000         -              -                  110,000       

16

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป (00100)

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน (00120)

อําเภอแวงใหญ     จังหวัดขอนแกน

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553
เทศบาลตําบลแวงใหญ

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ -                -           45,000           - - -              -                  45,000         สํานักปลัด 00211
    การศึกษา
2.  งานระดับกอนวัยเรียนและ  -  - 1,352,420      - 928,200       -              - 2,280,620    สํานักปลัด 00212
     ประถมศึกษา

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

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

            รวม -                -           1,397,420     -                928,200       -              -                  2,325,620    

18

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

แผนงาน  การศึกษา (00210)

เทศบาลตําบลแวงใหญ
อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 1,077,560     601,000    1,344,495      -  - 86,000            3,109,055    กองสาธารณสุข 00221
     สาธารณสุข

2.  งานโรงพยาบาล  -  -  -  -  -  - -               กองสาธารณสุข 00222
 
3.  งานบริการสาธารณสุขและ -                 - 120,000         - 70,000          - -                  190,000       กองสาธารณสุข 00223
     งานสาธารณสุขอื่น

       รวม 1,077,560     601,000    1,464,495     - 70,000         - 86,000            3,299,055    

20

แผนงาน  สาธารณสุข (00220)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554
เทศบาลตําบลแวงใหญ

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  -                 - -  -  -  -  - -               สํานักปลัด 00231
     สังคมสงเคราะห

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

   รวม -                -           -                -                60,000         -              -                  60,000         

แผนงาน  สังคมสงเคราะห  (00230)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

รายจายจําแนกตามแผนงาน
อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน
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ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

เทศบาลตําบลแวงใหญ

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 1,120,168     402,000    893,665        -                - -              72,500            2,488,333    กองชาง 00241
    เคหะและชุมชน
2. งานไฟฟาถนน - - 300,000        - 270,000       - 2,557,000       3,127,000    กองชาง 00242
3. งานสวนสาธารณะ - - - - - - -                  -               กองชาง 00243
4. งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ - - 5,000            - - - - 5,000           กองสาธารณสุข 00244
5. งานบําบัดน้ําเสีย - - -                - - - - -               กองสาธารณสุข 00245

   รวม 1,120,168     402,000    1,198,665     270,000       -              2,629,500       5,620,333    

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554
เทศบาลตําบลแวงใหญ
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รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน  เคหะและชุมชน  (00240)

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ

งานสงเสริมและสนับสนุน -  - 180,000         - 114,000       - -                  294,000       สํานักปลัด 00252
ความเขมแข็งชุมชน  

    รวม -                -           180,000        -                114,000       -              -                  294,000       

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน (00252)

26

ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

รายจายจําแนกตามแผนงาน

เทศบาลตําบลแวงใหญ
อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ

1.  งานกีฬา และนันทนาการ  -  - 50,000           - 65,000          -  - 115,000       สํานักปลัด 00262
 

2. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  -  - 707,000         - 188,000        -  - 895,000       สํานักปลัด 00263

   รวม -                -           757,000        -                253,000       -              -                  1,010,000    

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

ดาน  บริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
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เทศบาลตําบลแวงใหญ
อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ

1. งานสงเสริมการเกษตร -                 - 70,000           - 30,000          -  - 100,000       สํานักปลัด 00321
 

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

รวม -                -           70,000          -                30,000         -              -                  100,000       

แผนงาน  การเกษตร (00320)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554
เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน
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รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน  การเศรษฐกิจ (00300)

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ

-  -  - -  - -  - -                  -               - -
 

รวม -                -           -                -                -              -              -                  -               

32

แผนงาน  พาณิชย  (00330)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554
เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน  การเศรษฐกิจ (00300)

(รายจายจําแนกตามแผน)



 เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา   คาครุภัณฑ  หนวยงาน  
งาน และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน งบกลาง ที่ดินและ รวม เจาของ รหัสบัญชี

คาจางประจํา วัสดุ  ส่ิงกอสราง งบประมาณ

1.  งบกลาง  -  - -  -  - 4,572,000     - 4,572,000    สํานักปลัด 00411
 

  รวม -                -           -                -                -              4,572,000    -                  4,572,000    
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งบกลาง  (00410)

เทศบาลตําบลแวงใหญ
อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน  การดําเนินการเอง (00400)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553

(รายจายจําแนกตามแผน)



35

4,572,000  บาท แยกเปน
1.   ประเภทคาชําระหน้ีเงินกูและดอกเบี้ย ตั้งไว 713,000        บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหน้ีเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวน  713,000.-  บาท     แยกเปน
ตนเงิน   549,000.-  บาท   ดอกเบี้ย   164,000.-  บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)
2.   ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 1,029,000     บาท

-  ประเภทสงสมทบ ส.ท.ท.   ตั้งไว 33,478          บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตามขอบังคับสันนิบาตฯ    โดยคํานวน
รอยละเศษหน่ึงสวนหกของงบประมาณรายรับจริงปที่ผานมาหรือ (0.00167)   ยกเวนเงินกู เงินจายขาด
เงินสะสมและเงินอุดหนุนทั่วไป

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)
-  ประเภทคาใชจายในการจัดการจราจร  ตั้งไว 10,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล  โดยพิจารณาจายจากเงินคาปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)
-  ประเภทสงเงินสมทบ กบท. ตั้งไว 286,522        บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายโดยคํานวนต้ังจายในอัตรา
รอยละสองของรายไดประจําปตามงบประมาณรายจายทั่วไป  (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู    เงิน
ที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนทั่วไป)

ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410  งานงบกลาง  00411)
-  ประเภทเงินสมทบประกันสังคม ตั้งไว 250,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจางเทศบาล    ใหแกสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ขอนแกนโดยคํานวนต้ังจายในอัตรารอยละ   10    ของอัตราคาจาง  

ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410  งานงบกลาง  00411)

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

งบกลาง
***********

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น

(งบกลาง)
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-  ประเภททุนการศึกษา ตั้งไว 339,000        บาท

(1) เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาใหแกผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่น       ในระดับปริญญาโท 
จํานวน  4  คน ๆ ละ  60,000.- บาท/ป และในระดับปริญญาตรี  จํานวน 2  คน ๆ  ละ 33,000.-บาทตอป  
รวมต้ังจาย   306,000.-  บาท
(2) เพื่อจายเปนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน  นักศึกษาและผูดอยโอกาส โดยตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ
เปนผูมีสิทธิขอรับทุน ตามหนังสือที่  มท    0808.2/ว 1365  ลงวันที่  30 เมษายน  2550  ต้ังจายไวจํานวน
1  ทุน  เปนเงิน  33,000.-  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  จํานวน  288,498.-  บาท   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  50,502.-  บาท
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410  งานงบกลาง  00411)

- ประเภทเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ตั้งไว 110,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)
3.   ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 100,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่จําเปนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นกับประชาชน เชน  อัคคีภัย  
อุทกภัย  วาตภัย     ภัยแลง  และภัยหนาว 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)
4.   ประเภทเงินชวยเหลืองบเฉพาะการ ตั้งไว 2,730,000     บาท

-  ประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 2,370,000     บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ยากจนถูกทอดทิ้ง  และไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
โดยผาน  การคัดเลือกของประชาคมทองถิ่น จํานวน  395   คนๆ ละ  500.-บาท/เดือน  คํานวนต้ังจาย
จํานวน  12  เดือน

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)
-  ประเภทเบี้ยยังชีพผูพิการ ตั้งไว 318,000        บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมาย   วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและ
มีความพิการไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได        ตลอดจนเปนผูมีฐานะยากจนอาศัยอยูตาม
ลําพังหรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและผานการคัดเลือกของประชาคมทองถิ่น จํานวน 53 คน
คนละ  500  บาท/เดือน  คํานวณ  ต้ังจายจํานวน 12 เดือน

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)
-  ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 42,000          บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว       และมีความเปนอยู 
ที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล   ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  จํานวน 7 คน 
 คนละ  500.-  บาท / เดือน  คํานวณต้ังจาย  จํานวน  12  เดือน

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410    งานงบกลาง  00411)
************* (งบกลาง)
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13,555,730 บาท  แยกเปน
1
1. รายจายประจํา   ตั้งรวมไว 13,136,230     บาท  แยกเปน

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 4,035,840       บาท
1.1.1  หมวดเงินเดือน ตั้งไว 3,603,120       บาท

-  ประเภทเงินเดือนผูบริหารเทศบาล ตั้งไว 819,600          บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน    คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ       ของนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 31,000.-บาท  จํานวน 12 เดือน  และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 
18,650.-  บาท  จํานวน  12  เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 2,431,920       บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญตามแผนอัตรากําลังสามป   พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปและเงินปรับอัตราเงินเดือนตามมติ ครม.  ของสํานักปลัดเทศบาล    โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  
12  เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ตั้งไว 186,000          บาท 

ประกอบดวย
(1)  เงินประจําแหนงปลัดเทศบาล ต้ังไว 42,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประจําแหนงปลัดเทศบาล  อัตราเดือนละ 3,500.-  บาท  รวม  12  เดือน
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(2)  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ต้ังไว 144,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ  และลูกจาง
ประจําของสวนราชการ  พ.ศ. 2548

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

สํานักปลัดเทศบาล 
***********

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทเงินเดือนเลขานุการและท่ีปรึกษาฯ ตั้งไว 165,600          บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกเลขานุการ อัตราเดือนละ  8,050.-  บาท  จํานวน  12  เดือน และจายเงินเดือน
ใหแกที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ  5,750.-  บาท   จํานวน  12  เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
1.1.2  หมวดคาจางประจํา ตั้งไว 432,720          บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 378,720          บาท
เพื่อจายเปนเงินคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา      พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําปและเงินปรับอัตรา
คาจางเพิ่มตามมติ ครม.   ใหแกลูกจางประจําที่สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  โดยคํานวนต้ังจายไวไมเกิน
12  เดือน
ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111)

-  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 54,000            บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา  ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ    และลูกจางประจํา
ของสวนราชการ  พ.ศ. 2548

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว 708,880          บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางชั่วคราว ตั้งไว 708,880          บาท
เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว      พรอมทั้งเงินปรับคาจางตามมติ ครม. 
ใหแกพนักงานจางสังกัดสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  12  อัตรา 

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 6,557,910       บาท
1.3.1  หมวดคาตอบแทน  ตั้งไว 2,440,250       บาท  แยกเปน

-  ประเภทคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาล ตั้งไว 1,242,000       บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ  12,650.-  บาท  คาตอบแทนรองประธาน
สภาเทศบาล     อัตราเดือนละ    10,350.-   บาท    และสมาชิกสภาเทศบาล   อัตราเดือนละ  8,050.-  บาท  
รวมต้ังจาย   12    เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทคาตอบแทนและหรือคาเบี้ยประชุม ตั้งไว 120,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแตงต้ังขึ้นเฉพาะคร้ังที่มาประชุมตามอัตราที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบแทน     และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี      รองนายกเทศมนตรี       สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล    พ.ศ.  2547 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  หรือคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการ
สอบหรือคณะกรรมการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว 15,000            บาท  

เพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ตองมาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 100,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล     ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได
ตามระเบียบฯ

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 82,400            บาท  

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของสํานักปลัดเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 120,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของสํานักปลัดเทศบาล     
และ บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลและลูกจาง 760,850          บาท  

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส) แกพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนกรณีพิเศษ  ที่สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(สํานักปลัด)
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1.3.2  หมวดคาใชสอย    ตั้งไว 2,545,600       บาท  แยกเปน
(1)  ประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 301,240          บาท

-  ประเภทคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 175,000          บาท  
(1)  เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ      คาซักฟอก   คาตักสิ่งปฏิกูล     คาระวางบรรทุก 
คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชาบาน)   คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงคาจัดทําปาย
รณรงคประชาสัมพันธภารกิจในหนาที่ของเทศบาล)         คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง    ๆ 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ  คาติดต้ังไฟฟา ประปา  โทรศัพทฯลฯ 145,000   บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
(2)  เพื่อจายเปนคาจางแรงงานในการดําเนินการกอสรางที่อยูอาศัยตามโครงการ   "บานทองถิ่นไทย 
เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา"    จํานวน 30,000     บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาจางเหมาบริการ ตั้งไว 126,240          บาท  

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  คนงาน  จํานวน  2  อัตรา 
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(2)  ประเภท ข.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  
ตั้งไว 80,000            บาท  

 -    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด     เชน     ตู     โตะ     เกาอ้ี   เครื่องทุนแรง    
เคร่ืองพิมพดีด  ยานพาหนะ    เคร่ืองคอมพิวเตอร     เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ    ของสํานักปลัดเทศบาล 
ใหอยูในสภาพใชงานไดดีและคาบํารุงซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ   วัสดุตาง ๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
 

(3)  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 1,462,000       บาท  
- ประเภทคารับรอง ตั้งไว 40,000            บาท  

    -เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน    ของเทศบาล
ตําบลแวงใหญ  จํานวน  20,000.- บาท
   -  เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับ
แตงต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น          หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน  20,000  บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทโครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว 20,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาจัตุปจจัยถวายพระ   เคร่ืองไทยทาน     อาหารและเคร่ืองด่ืมถวายพระ   คาใชจายในการ
จัดนิทรรศการและกิจกรรมการแขงขันกีฬาของสวนราชการตาง      ๆ       และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ
ในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
- ประเภทโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร  และประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําวิสัยทัศนของสวนราชการ ตั้งไว 280,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ    การจัดทําวิสัยทัศนของสวนราชการภายในและ
ทัศนศึกษาดูงานโดยคาใชจายตามโครงการ      ไดแก     คาตอบแทนวิทยากร       คาพาหนะ    คาอาหาร
และเคร่ืองด่ืม   และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-ประเภทโครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตั้งไว 5,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของใน
โครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
- ประเภทโครงการฝกอบรมชี้แจงแนวทางและจัดเก็บขอมูล จปฐ.

ตั้งไว 20,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บขอมูล จปฐ. กลุมเปาหมาย 21  คน  เชน
คาตอบแทน วิทยากร   คาอาหารและเคร่ืองด่ืม  คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
- ประเภทโครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน

ตั้งไว 30,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางนักเรียน  นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน ตามประกาศของ
เทศบาลตําบลแวงใหญ และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
- ประเภทโครงการประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป แผนชุมชนและแผนการศึกษา

ตั้งไว 10,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทโครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว 50,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล             โดยคาใชจาย
ประกอบดวยคาตอบแทนเจาหนาที่   อปพร.ประจําศูนยที่ปฏิบัติหนาที่ชวงเทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต 
คาจัดทําปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณในการต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด       ในเขตหมูบานและจุดหลัก
และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัย
ฝายพลเรือน  ระงับอัคคีภัย  00123)

- ประเภทโครงการสงเสริมกิจกรรมสมาชิก อปพร. ตั้งไว 10,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมสมาชิก อปพร.   ในวัน อปพร. และคาใชจายอ่ืนที่
เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123)

-ประเภทโครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน ตั้งไว 5,000              บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน  ไดแก คาวัสดุอุปกรณ  คานํ้าด่ืม
คานํ้ามันเชื้อเพลิง   และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัย  
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123)

-  ประเภทโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 35,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ      และกิจกรรมการประกวดหนูนอยสุขภาพดี       เชน 
ของขวัญ  ของรางวัล  ในการตอบปญหา เลนเกมส   คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูนอย
สุขภาพดี  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)

- ประเภทโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งไว 40,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมกลุมเสี่ยง / ศึกษาดูงาน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม       คาจัดทําปายประชาสัมพันธรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
สื่อสิ่งพิมพ    ตามกรอบแนวทาง 5 ร้ัว 4 โครงการ และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทโครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
ตั้งไว 50,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจรรมสงเสริมเด็กและเยาวชนเน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติและคาใชจายอ่ืน
ที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

-  ประเภทโครงการสายใยรักสานสัมพันธครอบครัวอบอุน
ตั้งไว 20,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมและคาใชจายอ่ืนที่เกียวของในโครงการ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริม 
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

-  ประเภทโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน ตั้งไว 30,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน/กรรมการหมูบาน ไดแก คาอาหารและเคร่ืองด่ืม 
คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริม 
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

-  ประเภทโครงการฝกอบรมดานการสงเสริมอาชีพ  ตั้งไว 40,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกราษฎร     และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

-  ประเภทโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ ตั้งไว 30,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอแวงใหญ  ไดแก  คาพาหนะ  คาอาหารและเคร่ืองด่ืม    คาชุดกีฬา และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ
ในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  
งานกีฬาและนันทนาการ  00262)

- ประเภทโครงการจัดงานฉลองศาลเจาปูหลวงกลางและงานประเพณีลอยกระทง
ตั้งไว 400,000          บาท  

เพื่อเปนคาใชจายในการฉลองศาลเจาปูหลวงกลางและงานประเพณีลอยกระทง เชน  เงินรางวัลประกวด
กระทง  เงินคาจัดทําขบวนแห  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263) 

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทโครงการจัดงานวันข้ึนปใหม ตั้งไว 15,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหมและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ  
 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263) 
-  ประเภทโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ตั้งไว 55,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาของขวัญ  ของชํารวยแกผูสูงอายุ     คานํ้าอบ    นํ้าหอม    คาใชจายในการจัดขบวนแหพระ
คูบานคูเมืองของชาวตําบลแวงใหญ   และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263) 

- ประเภทโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ตั้งไว 40,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาจัตุปจจัยเคร่ืองไทยทาน  เทียนพรรษา    คาตกแตงขบวนแหเทียนพรรษา    คานํ้าด่ืมนํ้าแข็ง
ผูเขารวมขบวนแหและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263) 

- ประเภทโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและบวชศิลจาริณี 
ตั้งไว 42,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและบวชศีลจาริณี เชน เคร่ืองอัฐบริขาร 
คาภัตตาหาร  นํ้าปานะ  คาเคร่ืองนอนสามเณร   คาบํารุงสถานที่และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263) 

- ประเภทโครงการปฏิบัติธรรมและอยูปริวาสธรรม ตั้งไว 30,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปฏิบัติธรรมและอยูปริวาสธรรม เชน  คาภัตตาหาร  คานํ้าปานะ
คาใชจายในการจัดทําพิธี  และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263) 

- ประเภทคาจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  จัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญของทางราชการ
ตั้งไว 50,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ    คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสําคัญของทางราชการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263) 

(สํานักปลัด)
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- ประเภทโครงการทองถิ่นไทย ใสใจวิถีพุทธ ตั้งไว 20,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาถวายจัตุปจจัยและภัตตาหารแดพระสงค และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263) 

-  ประเภทโครงการจัดงานทอดกฐินเทศบาล ประจําป ตั้งไว 25,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาเคร่ืองกฐินถวายวัดในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ และคาจัตุปจจัย 
ถวายพระและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263) 

-  ประเภทโครงการชวยเหลือประชาชนดานเกษตรกรรม 
ตั้งไว 70,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชน  เพื่อสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว     การประมง 
ปลูกพืชผัก  ไมผล    เชน   คาพันธุไม  พันธุผัก  พันธุปลา ปุย   เคร่ืองมือทําการเกษตร และคาใชจายอ่ืน
ที่เกี่ยวของในโครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานการเกษตร 00320  งานสงเสริมการเกษตร 00321)

(4)  ประเภท ง. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 702,360          บาท  

-  ประเภทคาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว 20,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารกรณีพนจากตําแหนง  คาใชจาย
ในการสนับสนุนการเลือกต้ังในระดับชาติและงานประชาสัมพันธการเลือกต้ัง

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการฯ ตั้งไว 300,000          บาท  

สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน   คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ  ใหแกพนักงานและลูกจาง   และบุคลากรในหนวยงานที่
มีสิทธิเบิกจาย  ซึ่งมีความจําเปนเดินทางไปติดตอราชการหรือโอน ยาย หรือเขารับการอบรมสัมมนา หรือ
สอบคัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด         รวมทั้งคาใชจายของกรรมการผูแทนภาค
ประชาชนที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ตามหนังสือกระทวงมหาดไทย    ดวนที่สุดที่
มท 0810.2/ว 224     ลงวันที่  20  มกราคม  2553

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทคาพวงมาลัย  ชอดอกไม และพวงมาลา ตั้งไว 2,000              บาท  
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไม  พวงมาลา  สําหรับใชในงานพิธีและวันสําคัญตาง ๆ 
เชน  วันปยะมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ตั้งไว 5,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน    หรือเงินชวยเหลือพนักงาน
เทศบาลหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
- ประเภทสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา     ตั้งไว 375,360          บาท
   (1)  ประเภทคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว 360,360          บาท

(1)  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม  คํานวณต้ังจาย  280  วัน x 46 คน 
 x 13.-  บาท  จํานวนเงิน  167,440.-  บาท
(2)  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกษ   คํานวณต้ังจาย  280  วัน x 53 คน 
x  13.-  บาท  จํานวนเงิน  192,920.-  บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212)

 (2)  ประเภทคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว 15,000            บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมและ
วัดสระเกษ  ต้ังจายอัตราคนละ  3,000.- บาท/ป  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212)

1.3.3  หมวดคาวัสดุ ตั้งไว 1,572,060       บาท  แยกเปน
-  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 170,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเคร่ืองใชสํานักงานเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ แฟม ปากกา   
ดินสอ เทปพีวีซี แผนใส คลิป กระดาษไข ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อวัสดุหรือจางพิมพ นํ้าด่ืม  
หนังสือพิมพ และวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงานระยะวลาประมาณ   1  ปขึ้นไป  
แตมีราคาตอหนวยหน่ึง  /  ชุดหน่ึง    ไมเกิน   5,000.-     บาท  เชน    เคร่ืองคํานวณ     เคร่ืองตัดกระดาษ  
พระบรมฉายาลักษณ    ไวทบอรด  ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน ถานไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

-  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 15,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน    แปรง  ไมกวาด  เขง   มุง  ผาปูโตะ  ผาหม  ถวยชาม   ชอนสอม 
แกวนํ้า จานรอง  กระจกเงา  นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ    และวัสดุงานบานงานครัวที่มีลักษณะคงทนถาวร
และมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป ขึ้นไป  แตมีราคาหนวยหน่ึง/ชุดหน่ึง ไมเกิน 5,000.- บาท  
เชน เตารีด  กระติกนํ้ารอน  หมอหุงขาว  ถังแกส ฯลฯ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 75,000            บาท  

(1) เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง  ๆ  นํ้ามันทาไม  ทินเนอร สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว 
ทราย  อิฐ  หรือซีเมนตบลอค  ตะปู  คอน  คีม  จอบ  เสียม  เหล็กเสน ทอนํ้าและอุปกรณประปา  กระเบื้อง  
สังกะสี  โถสวม  อางลางมือ  ฯลฯ   จํานวน  5,000.-  บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
(2)  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางเพื่อนําไปสรางบานใหประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูยากจนตาม
โครงการ  "บานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา"  จํานวน  70,000.-  บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน  แบตเตอร่ี ยางนอก ยางในรถยนต อะไหลรถยนตและรถจักรยานยนต 
นํ้ามันเบรค หมอนํ้ารถยนต  เพลา  ลูกปน  ฟลมกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  และวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มี
ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ   1   ปขึ้นไป   แตมีราคาหนวยหน่ึง/ชุดหน่ึง
ไมเกิน  5,000.-  บาท เชน แมแรง  ล็อคเกียร  สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 100,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  นํ้ามันดีเซล   นํ้ามันกาด นํ้ามันเบนซิน  น้ํามันเคร่ือง 
นํ้ามันเตา ถาน  แกสหุงตม นํ้ามันจารบี ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลม    รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลางอัด  ฟลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี)  ฯลฯ และวัสดุ
โฆษณาและเผยแพรที่มี ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ  1   ปขึ้นไป   แต
มีราคาหนวยหน่ึง / ชุดหน่ึง ไมเกิน 5,000.-  บาท  เชน  ขาต้ังกลอง  เคร่ืองกรอเทป  เลนสซูม ฯลฯ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทคาวัสดุการศึกษา ตั้งไว 20,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุสื่อการเรียนการสอน   วารสารสิ่งพิมพตาง   ๆ  รวมถึงหนังสือ   ตําราความรูตาง    ๆ
สําหรับศูนยเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลแวงใหญ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
 เกี่ยวกับการศึกษา  00211)

-  ประเภทคาวัสดุเคร่ืองแตงกาย ตั้งไว 30,000            บาท  
(1) เพื่อจายเปนคาวัสดุเคร่ืองแตงกายสําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและงาน อปพร. 
ของเทศบาล เชน เสื้อสะทอนแสง  หมวก รองเทา  ถุงมือ  กระบอง  กระบอกไฟฉายกระพริบ  
กรวยจราจร ฯลฯ  จํานวนเงิน  5,000.-  บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123)

(2) เพื่อจายเปนคาวัสดุเคร่ืองแตงกายสําหรับผูดอยโอกาส ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมและ
วัดสระเกษ  จํานวน  25,000.-  บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการศึกษา  00211)

-  ประเภทคาวัสดุกีฬา ตั้งไว 50,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ตาขาย  ลูกตระกรอ ลูกบอลเลยบอล  แบคมินตัน
 พรอมอุปกรณ เปตอง อุปกรณมวยไทย  สําหรับชุมชนในเทศบาลตําบลแวงใหญ  จํานวน 7 ชุมชน

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งานกีฬา
และนันทนาการ  00262)

  -  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 120,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ  แปนอักขระ  เมาส โปรแกรม  หมึกคอมพิวเตอร
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00110  งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 977,060          บาท 

ประกอบดวย
(1) คาวัสดุอ่ืน ๆ ของงานบริหารทั่วไป ต้ังไว 5,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอ่ืน  ๆ  ของสํานักปลัดเทศบาล เชน  มิเตอรนํ้า-ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแกส   หัววาวล  ปด-เปดแกส  ตนไมดอก ไมประดับ กระถาง เพื่อประดับอาคารสํานักงาน

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
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(2) คาวัสดุดับเพลิง ต้ังไว 30,000            บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง  เชน สายสงนํ้าดับเพลิง  ทอดูดนํ้าดับเพลิง  หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ขอตอตาง ๆ 
ประเก็นขอตอ  คลิ๊บรัดทอดูดนํ้าดับเพลิง  นํ้ายาเคมีดับเพลิง  ตูใสถังดับเพลิง ฯลฯ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  00120  งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123)

(3) คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ต้ังไว 942,060          บาท 
เพื่อจายเปน
- คาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนบานบะแค  คํานวนต้ังจาย จํานวน  260 วัน  x 48 คน x  7.-  บาท

- คาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ   คํานวนต้ังจาย จํานวน  260 วัน  x 363 คน

- คาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม   คํานวนต้ังจาย จํานวน  280  วัน  x 46 คน

- คาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกษ   คํานวนต้ังจาย จํานวน  280  วัน  x 53   คน 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210 งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  00212)

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 438,400          บาท แยกเปน
-  ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 330,000          บาท  

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาอาคารสํานักงาน  อาคารแสดงผลิตภัณฑสินคา OTOP  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดทรงธรรม  วัดสระเกษ  และหอกระจายขาวไรสายทุกจุดในเขตเทศบาล

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคานํ้าประปา ตั้งไว 45,000            บาท  

เพื่อจายเปนคานํ้าประปาสํานักงาน   อาคารแสดงสินคา OTOP ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม และ
วัดสระเกษ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
-  ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 55,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ  คาโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ซึ่งเกี่ยวของกับการติดตอราชการ    คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการโทรศัพท     และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการโทรศัพท  เชน  คาเชาเคร่ือง   คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

x 7.-  บาท  รวมเปนเงินต้ังจาย   90,160.-  บาท

x 7 .-บาท  รวมเปนเงินต้ังจาย  103,880.-  บาท

รวมเปนเงินต้ังจาย  87,360.-  บาท

x 7.-   บาท   รวมเปนเงินต้ังจาย  660,660.-  บาท

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 6,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

-  ประเภทบริการโทรคมนาคม ตั้งไว 2,400              บาท  
เพื่อจายเปนโทรภาพ หรือโทรสาร  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอ่ืน ๆ  รวม
ถึงคาใชจายเพื่อใหใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 1,395,200       บาท
-  ประเภทอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตั้งไว 928,200          บาท 

เพื่อจายเปน
(1)   เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ 

ต้ังไว 803,400          บาท
เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ           สําหรับเด็กกอน
วัยเรียน-ป.6 โดยสนับสนุนใหในอัตรา 85 %  ของจํานวนนักเรียน คํานวนต้ังจายจํานวน 200x 309 คน
x 13.-   บาท

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 00212)

(2)   เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานบะแค 
ต้ังไว 124,800          บาท

เพื่อจายเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานบะแค       สําหรับเด็กกอนวัยเรียน   -  ป.  6 
โดยสนับสนุนใหในอัตรา   100%    ของจํานวนนักเรียน   คํานวนต้ังจายจํานวน  200 วัน x 48 คน x  13
บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 00212)

ตั้งไว 10,000            บาท  
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอาสาสมัครจราจรในสถานศึกษา ใหแก สภ.แวงใหญ  จะดําเนินการ
ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ    ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120   งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  00121)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการอาสาสมัครจราจรในสถานศึกษา
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ตั้งไว 60,000            บาท  
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส     และผูติดเชื ้อ    
H.I.V.     ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ              จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ      ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห 00230  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 00232)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตั้งไว 30,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใหแก ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดขอนแกน                จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

ตั้งไว 10,000            บาท  
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน  ตามโครงการปองกันและคนหาผูเกี่ยวของกับยาเสพติดแบบบูรณาการ ใหแก
ที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ        จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  00252)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการเขาคายเยาวชนรักสิ่งแวดลอม 
ตั้งไว 25,000            บาท 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเขาคายเยาวชนใหแกโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม จํานวนเงิน  10,000.-   
บาท  โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ จํานวนเงิน 10,000.-บาท  โรงเรียนบานบะแค  จํานวนเงิน    5,000.-  
บาท       จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

-  ประเภทอุดหนุนโครงการปองกันและคนหาผูเกี่ยวของกับยาเสพติดฯ

(สํานักปลัด)



52
-  ประเภทอุดหนุนโครงการแกไขปญหากลุมวัยรุน ตั้งไว 14,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน  ตามโครงการแกไขปญหากลุมวัยรุน   ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ  
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ  ใหแก
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการพัฒนาเครือขายผูประสานพลังแผนดิน
ตั้งไว 35,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเครือขายผูประสานพลังแผนดิน ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอ
แวงใหญ     จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 00252)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตั้งไว 35,000            บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ใหแก โรงเรียนแวงใหญวิทยาคม จํานวนเงิน
10,000.- บาท โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ จํานวนเงิน 20,000.-บาท  และโรงเรียนบานบะแค จํานวนเงิน
5,000.-บาท จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งาน
กีฬาและนันทนาการ  00262)

-  ประเภทอุดหนุนการแขงขันกีฬาแหงชาติ  คร้ังท่ี 40 (พ.ศ. 2554)
ตั้งไว 30,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณในการรับเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาแหงชาติ  คร้ังที่ 40 (พ.ศ. 2554) 
ใหแก  ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน  ตามหนังสือที่ ขก  0037.3 / 15379  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2552
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งาน
กีฬาและนันทนาการ  00262)

(สํานักปลัด)
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-  ประเภทอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ตั้งไว 8,000              บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี ไดแก  วันพอแหงชาติ  วันแมแหงชาติ  วันปยะมหาราช และวันจักรี  
ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  00263)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการบุญกุมขาวใหญ ไหวพระธาตุเจดีย ของดีแวงใหญ
ตั้งไว 50,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการจัดงานบุญกุมขาวใหญ ไหวพระธาตุเจดียของดีแวงใหญ   ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอแวงใหญ    จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  00263)

-  ประเภทอุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น "เทศกาลหมอลําโลก ดนตรี
ไรพรมแดน" ตั้งไว 40,000            บาท
เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น     "เทศกาลหมอลําโลก
ดนตรีไรพรมแดน"        ใหแกที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน      ตามหนังสือที่  ขก   0037.1/13583  
ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2552  จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  00263)

-  ประเภทอุดหนุนการจัดงานบุญประเพณีมหาวิทยาลัยปูนา
ตั้งไว 30,000            บาท

เพื่อจายสนับสนุนการจัดงานบุญประเพณีมหาวิทยาลัยปูนา    ใหแก   มหาวิทยาลัยปูนา    กลุมหรือชุมชน
องคกรการกุศล  หรือองคกรที่จัดต้ังตามกฎหมาย 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  00263)

- ประเภทอุดหนุนการจัดงานฉลองศาลเจาพอหนองโบสถ  
ตั้งไว 10,000            บาท

เพื่อจายสนับสนุนการจัดงานฉลองศาลเจาพอหนองโบสถ ใหแกคณะกรรมการหมูบาน / ชุมชน
กลุมหรือชุมชน  องคกรการกุศล  หรือองคกรที่จัดต้ังตามกฎหมาย  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  00263)

(สํานักปลัด)
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- ประเภทอุดหนุนการจัดงานฉลองศาลเจาพอปูตา ตั้งไว 35,000            บาท

เพื่อจายสนับสนุนการจัดงานฉลองศาลเจาพอปูตา  ใหแกคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน  กลุมหรือชุมชน
องคกรการกุศล  หรือองคกรที่จัดต้ังตามกฎหมาย  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  00263)

- ประเภทอุดหนุนโครงการออกรานกาชาดงานเทศกาลไหม ตั้งไว 15,000            บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการออกรานกาชาดงานเทศกาลไหม         ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแกน  ประจําป  2553     ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอแวงใหญ  จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ       ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  00263)

-  ประเภทเงินอุดหนุนศูนยบริการและศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตั้งไว 30,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนศูนยบริการและศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแวงใหญ   กลุม
หรือชุมชน  องคกรการกุศล  หรือองคกรที่จัดต้ังตามกฎหมาย  จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานการเกษตร 00320 งานสงเสริมการเกษตร 00321)

1.6  หมวดรายจายอื่น -ไมไดตั้งไว-

2. รายจายเพื่อการลงทุน   ตั้งรวมไว ตั้งไวรวม 419,500          บาท แยกเปน
2.1  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 419,500          บาท แยกเปน

2.1.1  หมวดคาครุภัณฑ   ตั้งไว 389,500          บาท  แยกเปน
-  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 130,500          บาท  
(1)  ตูเก็บเอกสาร ต้ังไว 7,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  2  ชั้น ชนิดบานเลื่อน  ขนาด 3  ฟุต  จํานวน  2 หลัง  จัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
(2)  ตูเหล็กเก็บเอกสาร ต้ังไว 4,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บาน  จํานวน  1  หลัง  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(สํานักปลัด)
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(3)  โตะทํางานพรอมเกาอ้ี ต้ังไว 25,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  สําหรับประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล
จํานวน  2  ชุด  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
(4)  เกาอ้ีพลาสติก ต้ังไว 79,500            บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีพลาสติก  ชนิดมีพนักพิง  จํานวน  300  ตัว  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(5) ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ต้ังไว 15,000            บาท  
เพื่อจายเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ขนาดเล็ก    จํานวน  1  ชุด  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)
- ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 249,000          บาท  

(1)   เคร่ืองเสียงกลางแจง ตั้งไว 240,000          บาท  
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเคร่ืองเสียงกลางแจง  จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย

1.   ตูเบส  EW-18  พรอมลําโพง  18"  จํานวน 6                     ตัว
2.  ตูกลาง / แหลม EW-12 จํานวน 4                     ตัว
3.  Power Amp.2000 watt จํานวน 3                     ตัว
4.  Power Amp.1000 watt จํานวน 1                     ตัว
5.  Digital Crossover processor 48  bit จํานวน 1                     ตัว
6.  กลอง Rack อลูมิน่ัม 16U  ลึก 19 น้ิว จํานวน 1                     ตัว
7.  มิกเซอร รุน PM-16FX  มีเอฟเฟค  100  ชอง จํานวน 1                     ตัว
8.  สายลําโพง + หัวสเปคคอน VCT จํานวน 1                     ชุด
9. ไมคโครโฟนชนิดอยางดี พรอมสาย 50 เมตร จํานวน 2                     ชุด
10.ไมคโครโฟนไรสายระยะ 100 เมตร (อยางดี) จํานวน 1                     ชุด(4  ตัว)
11. หมอเพิ่มไฟฟา ขนาด  60  แอมป 1                     ตัว

จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(2)   หมอตมนํ้ารอน ตั้งไว 9,000              บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหมอตมนํ้ารอน  ขนาดไมนอยกวา  15  ลิตร  กําลังไฟไมนอยกวา  1,650  วัตต  ถังนํ้า
ผลิตจากสแตนเลส  มีระบบอุนอัตโนมัติ    จํานวน  2  เคร่ือง   จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

(สํานักปลัด)
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- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 10,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ CPU  จํานวน  1  ชุด ประกอบดวย
(1) CPU Dual - core Quad - core ขนาดไมตํ่ากวา 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
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

2.1.2  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว 30,000            บาท แยกเปน
- ประเภทโครงการปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชน ตั้งไว 30,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชนเทศบาลตําบลแวงใหญ        โดยติดต้ังเคานเตอรยาวติดผนัง
สําหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ขนาดไมนอยกวา  4  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110   งานบริหารทั่วไป  00111)

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

(สํานักปลัด)
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2,277,290  บาท แยกเปน
  
1. รายจายประจํา   ตั้งรวมไว 2,249,290     บาท แยกเปน

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 1,045,800     บาท
1.1.1  หมวดเงินเดือน ตั้งไว 919,080        บาท

-  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 869,160        บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญตามแผนอัตรากําลังสามป   พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปและเงินปรับอัตราเงินเดือนตามมติ ครม.  ของกองคลัง     โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน   12  เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ตั้งไว 49,920          บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548  

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

1.1.2  หมวดคาจางประจํา ตั้งไว 126,720        บาท แยกเปน
-  ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 108,720        บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา      พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําปและเงินปรับอัตรา
คาจางเพิ่มตามมติ ครม.   ใหแกลูกจางประจําที่สังกัดกองคลัง  โดยคํานวนต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 18,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา       ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

กองคลัง
*****************

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

(กองคลัง)
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1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว 299,400        บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางชั่วคราว ตั้งไว 299,400        บาท
เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว      พรอมทั้งเงินปรับคาจางตามมติ ครม. 
ใหแกพนักงานจางสังกัดกองคลัง  โดยคํานวนต้ังจายไวไมเกิน  12  เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 664,090        บาท
1.3.1  หมวดคาตอบแทน  ตั้งไว 424,090        บาท  แยกเปน

-  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ตั้งไว 10,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  คณะกรรมการตรวจงานจางและผูควบคุมงานกอสราง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 4231  ลงวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2546

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทคาตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000          บาท  

เพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ตองมาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ   

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 47,400          บาท  

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลของกองคลัง     ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองคลังซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ  

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 30,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองคลังและบุคคล
ในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลและลูกจาง 

ตั้งไว 291,690        บาท  
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (เงินรางวัลประจําป)  ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
และพนักงานจาง  ที่สังกัดกองคลัง

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(กองคลัง)
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1.3.2  หมวดคาใชสอย    ตั้งไว 115,000        บาท  แยกเปน

(1)  ประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 10,000          บาท
-  ประเภทคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 10,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก  คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก    คาเชาทรัพยสิน
นอกจากคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมา
บริการตาง ๆ เชน คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธหนวยงานและรายละเอียดตามงบประมาณ 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
(2)  ประเภท ข.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 5,000            บาท  

 -      เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด       เชน     ตู     โตะ    เกาอ้ี     เคร่ืองทุนแรง    
เคร่ืองพิมพดีด  ยานพาหนะ  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ ใหอยูในสภาพใชงานไดดีรวม
ถึงคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ  ของกองคลัง ใหอยูในสภาพใชงานไดดี  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
(3)  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 10,000          บาท  

-  ประเภทโครงการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนท่ีภาษีฯ ตั้งไว 10,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี   และทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล
ใหเปนปจจุบัน   และสามารถเก็บภาษีไดอยางทั่วถึง เปนธรรม  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
(4)  ประเภท ง. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว 90,000          บาท  แยกเปน
-  ประเภทคาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการฯ ตั้งไว 60,000          บาท  

สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน   คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ  ใหแกพนักงานและลูกจาง และบุคลากรในหนวยงานที่มี
สิทธิเบิกจาย  ซึ่งมีความจําเปนเดินทางไปติดตอราชการหรือโอน ยาย หรือเขารับการอบรมสัมมนา หรือ
สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทโครงการสรางจิตสํานึกใหผูมีหนาท่ีชําระภาษีในการชําระภาษีและสรางแรงจูงใจ

ใหประชาชนรวมมือชําระภาษีเพิ่มข้ึน ตั้งไว 30,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสรางจิตสํานึกใหผูมีหนาที่ชําระภาษีในการชําระภาษี และสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนรวมมือชําระภาษีเพิ่มขึ้น โดยจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน  การจัดทําปาย
ประชาสัมพันธรณรงคการชําระภาษี          การมอบของขวัญและของรางวัลใหกับผูเสียภาษีดีเดนประจําป 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการออกรับชําระภาษีนอกสถานที่      และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของใน
โครงการ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
(กองคลัง)



60
1.3.3  หมวดคาวัสดุ ตั้งไว 125,000        บาท  แยกเปน

-  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเคร่ืองใชสํานักงานตาง ๆ  เชน กระดาษ แฟม ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ ตรายาง 
เข็มหมุด   เทปพีวีซี   แผนใส  คลิป  กระดาษไข   ซอง    ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อวัสดุหรือจางพิมพ 
นํ้าด่ืม   หนังสือพิมพในสํานักงาน    และวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงานระยะเวลา
ประมาณ     1 ปขึ้นไป     แตมีราคาตอหน่ึวยหน่ึง   / ชุดหน่ึง     ไมเกิน   5,000.-   บาท  เชน  เคร่ืองคํานวณ  
เคร่ืองตัดกระดาษ    พระบรมฉายาลักษณ  กระดานไวทบอรดฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน ถานไฟฉาย   ปลั๊กไฟฟา   ลําโพง   ไมโครโฟน ฯลฯ
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 5,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุที่ทําความสะอาด เชน จาน ชาม กระติกนํ้ารอน  ไมกวาด   
แปรง  ผงซักฟอกฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ เชน ยางนอก ยางในรถยนต  อะไหลรถยนตและรถจักรยานยนตและอ่ืน ๆ
ที่จําเปนในการบํารุงรักษาซอมแซม 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 40,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันกาด  นํ้ามันเบนซิน  น้ํามันเคร่ือง  
นํ้ามันเตาถาน  แกสหุงตม นํ้ามันจารบี ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล     หัวพิมพ  แปนอักขระ  เมาส  โปรแกรม   หมึกคอมพิวเตอร
และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 220,000        บาท แยกเปน
-  ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 170,000        บาท  

เพื่อจายเปนคาไฟฟาตลาดสดเทศบาลตําบลแวงใหญ  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(กองคลัง)
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-  ประเภทคานํ้าประปา ตั้งไว 40,000          บาท  

เพื่อจายเปนคานํ้าประปาตลาดสดเทศบาลตําบลแวงใหญ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

-  ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 10,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 20,000          บาท
-  ประเภทอุดหนุนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางฯ ตั้งไว 20,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางอําเภอแวงใหญ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอแวงใหญที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดซื้อจัดจาง              จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ     ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

2. รายจายเพื่อการลงทุน   ตั้งรวมไว 28,000          บาท แยกเปน
2.1  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 28,000          บาท แยกเปน

2.1.1  หมวดคาครุภัณฑ   ตั้งไว 28,000          บาท  แยกเปน
-  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 11,000          บาท  
(1) เกาอ้ีสํานักงาน ต้ังไว 7,500            บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานสําหรับน่ัง  จํานวน  5  ตัว   จัดซื้อตามราคาทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(2) ชั้นวางเอกสาร  ต้ังไว 3,500            บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางเอกสาร   จํานวน  1  ชั้น  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)
-  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000          บาท ประกอบดวย
(1)  เคร่ือง Printer  Laser Jet ต้ังไว 5,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาเคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร ความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 18 แผน/นาที  ความเร็ว
ในการพิมพสีไมนอยกวา 14 แผน/นาที    สามารถ Scan     ความละเอียดไดไมนอยกวา 1200x2400  dpi 
ความละเอียดในการพิมพ  4800x1200 dpi  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

(กองคลัง)



62
(2)  จอคอมพิวเตอร  แบบ LCD ขนาด 17 น้ิว ต้ังไว 12,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา17 น้ิว จํานวน 2 เคร่ือง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี
    1. มีขนาดไมนอยกวา  17  น้ิว   
    2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,024 x1,280 Pixel 
    3. มี Refresh Rate ไมนอยกวา 75 Hz
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113)

2.1.2  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง     - ไมไดตั้งไว-

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

(กองคลัง)
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3,304,055 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา   ตั้งรวมไว 3,218,055    บาท  แยกเปน

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 1,077,560    บาท
1.1.1  หมวดเงินเดือน ตั้งไว 809,960       บาท

-  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว 789,960       บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญตามแผนอัตรากําลังสามป         พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปและเงินปรับอัตราเงินเดือนตามมติ ครม.ของกองสาธารณสุข โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน 12  เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)
-  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ต้ังไว 20,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)
1.1.2  หมวดคาจางประจํา ตั้งไว 267,600       บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางประจํา ต้ังไว 231,600       บาท
เพื่อจายเปนเงินคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา      พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําปและเงินปรับอัตรา
คาจางเพิ่มตามมติ ครม.   ใหแกลูกจางประจําที่สังกัดกองสาธารณสุขฯ  โดยคํานวนต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)
-  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ต้ังไว 36,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา     ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว 601,000       บาท แยกเปน
-  ประเภทคาจางลูกจางชั่วคราว ตั้งไว 601,000       บาท

เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว      พรอมทั้งเงินปรับคาจางตามมติ ครม. 
ใหแกพนักงานจางสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   โดยคํานวนต้ังจายไวไมเกิน  12  เดือน

กองสาธารณสุข 

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น
*******************

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

(กองสาธารณสุข)
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ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)
1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 1,469,495    บาท

1.3.1  หมวดคาตอบแทน  ตั้งไว 400,775       บาท  แยกเปน
-  ประเภทคาตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 40,000         บาท  

เพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ตองมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)
-  ประเภทคาเชาบาน ต้ังไว 36,000         บาท  

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข     ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว 20,000         บาท  
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองสาธารณสุขซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)
-  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 25,000         บาท  

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา     ของกองสาธารณสุขและ
บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)
-  ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานและลูกจาง ต้ังไว 279,775       บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ(โบนัส)  แกพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนกรณีพิเศษ  ที่สังกัดกองสาธารณสุข
ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

1.3.2  หมวดคาใชสอย    ตั้งไว 723,720       บาท  แยกเปน
(1)  ประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 503,720       บาท

-  ประเภทคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ ต้ังไว 120,000       บาท  
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
(นอกจากคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร    (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน   โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ      เชน   คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธหนวยงานและรายละเอียดตาม
งบประมาณ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
00221)

(กองสาธารณสุข)



65
-  ประเภทคาจางเหมาบริการ ต้ังไว 378,720       บาท  

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตําแหนง  คนงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย  2 อัตรา   คนงานกวาดตลาดสดเทศบาล   1
อัตรา   คนงานทําความสะอาด  1  อัตรา  คนงานทั่วไป    2   อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)
- ประเภทคาขุดฝงกลบขยะมูลฝอย ต้ังไว 5,000           บาท  

เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการขุดฝงกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  00240  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  00244) 
(2)  ประเภท ข.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 30,000         บาท  

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด    เชน   ตู   โตะ   เกาอ้ี   เคร่ืองทุนแรง  เคร่ืองพิมพดีด 
ยานพาหนะ    เคร่ืองคอมพิวเตอร   เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ    ของกองสาธารณสุขใหอยูในสภาพใชงานไดดี  
และคาบํารุงซอมแซมทรัพยสิน อ่ืน ๆ วัสดุตาง ๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
00221)

(3)  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 160,000       บาท  
-  ประเภทโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  อสม. ต้ังไว 40,000         บาท  

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล
แวงใหญ  เชน     คาตอบแทนวิทยากร  คาพาหนะ    คาอาหารและเคร่ืองด่ืม   เงินรางวัล   อสม.ดีเดน   และ
คาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ต้ังไว 20,000         บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา  ไดแก  คาวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา   ยาคุมกําเนิดสุนัข   คาอาหารและเคร่ืองด่ืม    คาตอบแทนสัตวแพทยและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของใน
โครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223)

-  ประเภทโครงการประกวดเตนแอโรบิคของประชาชนท่ัวไป/เด็กนักเรียน 
ต้ังไว 50,000         บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการจัดการประกวด คาอาหารและเคร่ืองด่ืม  คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน   เงิน/โลหรางวัล  เงินสนับสนุนทีม      คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ  และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ
ในโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223)

(กองสาธารณสุข)
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-  ประเภทโครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในประชาชน

ต้ังไว 20,000         บาท  
เพื่อเปนคาใชจายในการรณรงคประชาสัมพันธการออกกําลังกายอยางตอเน่ือง  และคาใชจายที่เกี่ยวของตาง     ๆ 
เชน  คาตอบแทนผูนําเตน  คานํ้าด่ืม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223)

-  ประเภทโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 30,000         บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม     เชน  คาจัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธ    แผนพับ    ใบปลิว 
คาตอบแทนวิทยากร อาหารและเคร่ืองด่ืม และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223)

(4)  ประเภท ง. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 30,000         บาท  

-  ประเภทคาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการฯ ต้ังไว 30,000         บาท  
สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ   ทาอากาศยาน   คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ  ใหแกพนักงานและลูกจาง  และบุคลากรในหนวยงานที่มีสิทธิเบิกจาย 
ซึ่งมีความจําเปนเดินทางไปติดตอราชการหรือโอน   ยาย   หรือเขารับการอบรมสัมมนา หรือสอบคัดเลือก และ
มีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด  
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

1.3.3   หมวดคาวัสดุ                                                                                    ตั้งไว 345,000       บาท  
-  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว 20,000         บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเคร่ืองใชสํานักงานตาง   ๆ     เชน  กระดาษ แฟม ปากกา  ดินสอ แบบพิมพ    ตรายาง   
เข็มหมุด   เทปพีวีซี  แผนใส คลิป  กระดาษไข  ซอง    ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อวัสดุหรือจางพิมพ  นํ้าด่ืม   
หนังสือพิมพและวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงานระยะวลาประมาณ 1 ป ขึ้นไป แตมีราคา
ตอหนวยหน่ึง  / ชุดหน่ึงไมเกิน   5,000.-   บาท  เชน   เคร่ืองคํานวณ   เคร่ืองตัดกระดาษ   พระบรมฉายาลักษณ    
กระดานไวทบอรดฯลฯ
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 5,000           บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน ถานไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

(กองสาธารณสุข)
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-  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 10,000         บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง  ผาปูโตะ ผาหม ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า
กระจกเงา  นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ  และวัสดุงานบานงานครัวที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานใน
ระยะเวลาประมาณ 1  ปขึ้นไป  แตมีราคาหนวยหน่ึง/ชุดหน่ึง  ไมเกิน 5,000.- บาท  เชน เตารีด  กระติกนํ้ารอน 
หมอหุงขาว  ถังแกส ฯลฯ
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุกอสราง ต้ังไว 30,000         บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง    เชน  ไมตาง  ๆ นํ้ามันทาไม  ทินเนอร  สี แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว    ทราย  
อิฐ หรือซีเมนตบลอค ตะปู คอน คีม จอบ เสียม  เหล็กเสน ทอนํ้าและอุปกรณประปา กระเบื้อง สังกะสี โถสวม
อางลางมือ  ฯลฯ 
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 10,000         บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางในรถยนต  อะไหลรถยนตและรถจักรยานยนต 
นํ้ามันเบรค หมอนํ้ารถยนต เพลา  ลูกปน  ฟลมกรองแสง    เข็มขัดนิรภัย    และวัสดุยานพาหนะและขนสงที ่มี
ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ1 ปขึ้นไป แตมีราคาหนวยหน่ึง/ชุดหน่ึงไมเกิน
5,000.-  บาท  เชน แมแรง  ล็อคเกียร  สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 120,000       บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น    เชน นํ้ามันดีเซล   นํ้ามันกาด  นํ้ามันเบนซิน    นํ้ามันเคร่ือง  
นํ้ามันเตาถาน  แกสหุงตม นํ้ามันจารบี ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ต้ังไว 55,000         บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  เวชภัณฑ  แอลกอฮอล   ผาพันแผล  สําลี  ฯลฯ  และวัสดุ
วิทยาศาสตร   หรือการแพทยที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ    1    ปขึ้นไป
แตมีราคาหนวยหน่ึง / ชุดหน่ึง ไมเกิน  5,000.-  บาท  เชน  หูฟง กระบอกตวงฯลฯ
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 5,000           บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร    เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี    ฟลม    รูปสีหรือขาวดําที่
ไดจากการลางอัด ฟลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี)  ฯลฯ และวัสดุโฆษณา
และเผยแพรที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปขึ้นไป แตมีราคาหนวยหน่ึง
/ ชุดหน่ึง ไมเกิน  5,000.-  บาท  เชน  ขาต้ังกลอง  เคร่ืองกรอเทป  เลนสซูม ฯลฯ
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

(กองสาธารณสุข)
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-  ประเภทคาวัสดุเคร่ืองแตงกาย ต้ังไว 30,000         บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุเคร่ืองแตงกายสําหรับใชในงานรักษาความสะอาด   ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
เชน  เสื้อสะทอนแสง
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 10,000         บาท  
เพื่อจายเปนคาซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ  แปนอักขระ เมาส  โปรแกรม  หมึกคอมพิวเตอรและอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

-  ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ต้ังไว 50,000         บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอ่ืน  ๆ  ของกองสาธารณสุข เชน  ถังรองรับขยะมูลฝอย  บุงเตา  จอบ  เสียม วัสดุในการ
ทําลายขยะ  และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการทําลายขยะ   คากระถาง  ไมดอก ไมประดับสํานักงาน 
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค -ไมไดตั้งไว-

1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 70,000         บาท
-  ประเภทโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ต้ังไว 70,000         บาท  

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนและสนับสนุนการดําเนินงานของ   อสม.  ในชุมชน/หมูบานในดานการพัฒนาคน  
การแกปญหาดานสาธารณสุขและการจัดบริการดานสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน  00223)

2. รายจายเพื่อการลงทุน     ตั้งรวมไว 86,000         บาท แยกเปน
2.1  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 86,000         บาท แยกเปน

2.1.1  หมวดคาครุภัณฑ   ตั้งไว 16,000         บาท  แยกเปน
(1)  โตะทํางานระดับ 3-4 พรอมเกาอี้    ต้ังไว 5,000           บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาทํางานระดับ 3-4  จํานวน  1  ชุดพรอมเกาอ้ี  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

(2)  พัดลมตั้งพื้น  จํานวน  2  ตัว    ต้ังไว 2,000           บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมต้ังพื้นขนาดไมนอยกวา  16  น้ิว  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

(กองสาธารณสุข)
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(3)  เคร่ืองบันทึกภาพระบบดิจิตอล    ต้ังไว 9,000           บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองบันทึกภาพที่มีความละเอียดไมนอยกวา 10  ลานพิกเซล  จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

2.1.2  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว 70,000         บาท    แยกเปน
- ประเภทคาตอเติมหองเก็บพัสดุดานหลังกองสาธารณสุข ต้ังไว 70,000         บาท

เพื่อจายเปนคาตอเติมหองเก็บพัสดุดานหลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลกําหนด
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  00220 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 00221)

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

(กองสาธารณสุข)
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5,615,333    บาท แยกเปน
  
1. รายจายประจํา   ตั้งรวมไว 2,985,833       บาท แยกเปน

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 1,120,168       บาท
1.1.1  หมวดเงินเดือน ตั้งไว 995,608          บาท

-  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 972,608          บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญตามแผนอัตรากําลังสามป         พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปและเงินปรับอัตราเงินเดือนตามมติ ครม.ของกองชาง     โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน 12  เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

-  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ตั้งไว 23,000            บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล          ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

1.1.2  หมวดคาจางประจํา ตั้งไว 124,560          บาท แยกเปน
-  ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 106,560          บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา      พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําปและเงินปรับอัตรา
คาจางเพิ่มตามมติ ครม.   ใหแกลูกจางประจําที่สังกัดกองชาง  โดยคํานวนต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

-  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 18,000            บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา       ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
เทศบาลตําบลแวงใหญ

อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

*************
ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น

กองชาง

(กองชาง)
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1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว 402,000          บาท แยกเปน

-  ประเภทคาจางลูกจางชั่วคราว ตั้งไว 402,000          บาท
เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว      พรอมทั้งเงินปรับคาจางตามมติ ครม. 
ใหแกพนักงานจางสังกัดกองชาง  โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน  12  เดือน

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 1,193,665       บาท
1.3.1  หมวดคาตอบแทน  ตั้งไว 312,425          บาท  แยกเปน

-ประเภทคาตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 20,000            บาท  
เพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล           และลูกจางที่ตองมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

-  ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 30,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบางของกองชาง  ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

-  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองชาง  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

-  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของกองชางและบุคคลใน
ครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

-  ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลและลูกจาง 
ตั้งไว 232,425          บาท  

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส) แกพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนกรณีพิเศษ       ที่สังกัดกองชาง
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

(กองชาง)
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1.3.2  หมวดคาใชสอย    ตั้งไว 536,240          บาท  แยกเปน

(1)  ประเภท ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 446,240          บาท
-  ประเภทคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 20,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก   คาเชาทรัพยสิน
(นอกจากคาเชาบาน)    คาโฆษณาและเผยแพร      (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมา
เหมาบริการตาง ๆ   เชน  คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธหนวยงานและรายละเอียดตามงบประมาณ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  00241)

-  ประเภทคาจางเหมาบริการ ตั้งไว 126,240          บาท  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตําแหนง  คนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา 

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  00241)

-  ประเภทคาซอมแซมถนน ตรอก ซอย ทอระบายนํ้าและรางระบายนํ้าในเขตฯ 
ตั้งไว 300,000          บาท  

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนน   ตรอก   ซอย   ทอระบายนํ้า   รางระบายนํ้า   แหลงเก็บกักนํ้า  ฯลฯ   รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานไฟฟาถนน  00242)
(2)  ประเภท ข.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  

ตั้งไว 20,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด   เชน  ตู  โตะ เกาอ้ี เคร่ืองทุนแรง   เคร่ืองพิมพดีด
ยานพาหนะ  เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ   ของกองสาธารณสุขใหอยูในสภาพใชงานไดดี   
และคาบํารุงซอมแซมทรัพยสิน อ่ืน ๆ วัสดุตาง ๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

(3)  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -ไมไดตั้งไว-

(กองชาง)
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(4)  ประเภท ง. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว 70,000            บาท  
-  ประเภทคาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการฯ ตั้งไว 50,000            บาท  

สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน   คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ  ใหแกพนักงานและลูกจาง และบุคลากรในหนวยงานที่มีสิทธิเบิกจาย
ซึ่งมีความจําเปนเดินทางไปติดตอราชการหรือโอน ยาย หรือเขารับการอบรมสัมมนา     หรือสอบคัดเลือกและ
มีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)

-  ประเภทคาใชจายในการรังวัดท่ีดิน ตั้งไว 20,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชนตาง  ๆ ในเขตเทศบาล และที่ดินกรณี
มีผูอุทิศให  โดยจายใหแกสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน สาขาเมืองพล ตามอัตราที่เรียกเก็บ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241)

1.3.3  หมวดคาวัสดุ ตั้งไว 345,000          บาท  แยกเปน
-  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 10,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเคร่ืองใชสํานักงานตาง  ๆ  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ   แบบพิมพ  ตรายาง
เข็มหมุด  เทปพีวีซี แผนใส คลิป  กระดาษไข  ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อวัสดุหรือจางพิมพ  นํ้าด่ืม
หนังสือพิมพในสํานักงานและวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงานระยะวลาประมาณ  1  ป
ขึ้นไป  แตมีราคาตอหนวยหน่ึง /ชุดหน่ึง    ไมเกิน   5,000.- บาท     เชน    เคร่ืองคํานวณ  เคร่ืองตัดกระดาษ 
พระบรมฉายาลักษณ  กระดานไวทบอรดฯลฯ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 100,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน ถานไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 100,000          บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ไมตาง  ๆ  นํ้ามันทาไม  ทินเนอร สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว    ทราย  
อิฐ  หรือซีเมนตบลอค  ตะปู  คอน  คีม  จอบ  เสียม  เหล็กเสน   ทอนํ้าและอุปกรณประปา  กระเบื้อง  สังกะสี  
โถสวม  อางลางมือ  ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)
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-  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ  เชน   แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางในรถยนต  อะไหลรถยนตและรถจักรยานยนต 
นํ้ามันเบรค  หมอนํ้ารถยนต  เพลา  ลูกปน   ฟลมกรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  และวัสดุยานพาหนะและขนสงที ่
มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ  1  ปขึ้นไป    แตมีราคาหนวยหน่ึง/ชุดหน่ึง
ไมเกิน  5,000.- บาท  เชน แมแรง  ล็อคเกียร  สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 50,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันกาด  นํ้ามันเบนซิน  น้ํามันเคร่ือง 
นํ้ามันเตาถาน  แกสหุงตม นํ้ามันจารบี ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000              บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลม  รูปสีหรือขาวดําที ่
ไดจากการลางอัด  ฟลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี)  ฯลฯ และวัสดุ
โฆษณาและเผยแพรที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปขึ้นไป แตมี
ราคาหนวยหน่ึง / ชุดหน่ึง ไมเกิน  5,000.-  บาท  เชน  ขาต้ังกลอง  เคร่ืองกรอเทป  เลนสซูม ฯลฯ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุเคร่ืองแตงกาย ตั้งไว 5,000              บาท  
 เพื่อจายเปนคาวัสดุเคร่ืองแตงกายสําหรับใชในงานของกองชาง  ไดแก  เสื้อสะทอนแสง  หมวก รองเทา  
ถุงมือ ฯลฯ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาซื้อแผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ  แปนอักขระ  เมาส  โปรแกรม  หมึกคอมพิวเตอร 
และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

-  ประเภทคาวัสดุสํารวจ ตั้งไว 10,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ  เชน  บันไดอลูมิเนียม  เคร่ืองมือดึงสายโทรศัพท  ตะปู สีสเปร เชือกฝาง ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)
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-  ประเภทคาวัสดุอื่น  ๆ ตั้งไว 5,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ  เชน มิเตอรนํ้า-ไฟฟา  ตระแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแกส  หัววาลวปด-เปดแกส ฯลฯ
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค -ไมไดตั้งไว-

1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 270,000          บาท
1.5.1  เงินอุดหนุนของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชน

ตั้งไว 270,000          บาท  
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟาและระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะตามถนนและซอยตาง ๆ 
ในเขตเทศบาล ใหแกสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพล  จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)

2. รายจายเพื่อการลงทุน            ตั้งรวมไว 2,629,500       บาท แยกเปน
2.1  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 2,629,500       บาท แยกเปน

2.1.1  หมวดคาครุภัณฑ   ตั้งไว 72,500            บาท  แยกเปน
-  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 3,000              บาท  
(1) ชุดโซฟารับแขก ต้ังไว 3,000              บาท  

เพื่อจายเปน  ชุดโซฟารับแขก  จํานวน  1  ชุด  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

-  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000            บาท ประกอบดวย
(1) เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค ต้ังไว 30,000            บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร Note book   จํานวน  1   เคร่ือง   รายละเอียด ดังน้ี
 - CPU ความเร็วไมตํ่ากวา  1.4  GHZ หรือดีกวา
 - HDD  ไมตํ่ากวา 320 GB/5400  หรือดีกวา
 - RAM  ไมตํ่ากวา 2,048  MB  หรือดีกวา
- Monitor จอ LCD ไมตํ่ากวา  14  น้ิว หรือดีกวา
- DVD  Super Multi double layer  หรือดีกวา
- Bluetooh  

-  ประเภทอุดหนุนขยายเขตไฟฟาและระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ     
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- wireless Lan
- รับประกัน  1  ป
- Mouse   Optical Mouse 

จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

 -  ประเภทครุภัณฑไฟฟา ตั้งไว 22,500            บาท ประกอบดวย
(1)  เคร่ืองสกัดไฟฟา ต้ังไว 22,500            บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคร่ืองสกัดไฟฟา ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 1,450  วัตต  จํานวน  1  เคร่ือง จัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

 -  ประเภทครุภัณฑ สํารวจ ตั้งไว 17,000            บาท ประกอบดวย
(1) เทปวัดระยะ ต้ังไว 7,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะ ชนิดไฟเบอร  กวาง 13   เมตร  ยาว  50  เมตร  จํานวน  2  ชุด    จัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)

(2) เทปวัดแบบลอกลิ้ง  1  ชุด ต้ังไว 10,000            บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะแบบเดินตาม  ขนาดวัดไดไมนอยกวา 10 ก.ม.  จํานวน1  ชุด  จัดซื้อราคาตาม
ราคาทองถิ่น

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241)
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2.1.2  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว 2,557,000       บาท  แยกเปน

 - โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถยนต ตั้งไว 530,000          บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารโรงจอดรถยนต  ขนาดกวาง  12.20  เมตร  ยาว  22.00   เมตร  หรือพื้นที่อาคาร
ไมนอยกวา  268.40  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)
 - โครงการปรับปรุงถนนสุขเกษม  หมูท่ี  2 ตั้งไว 702,000          บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก    ผิวจราจรหินคลุกกวาง  4.00  เมตร   ยาว  2,200   เมตร   หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  880  ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.แนน)     หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
8,800  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)
 - โครงการปรับปรุงถนนแวงใหญ-ทุมหวย หมูท่ี  3 ตั้งไว 336,000          บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก   ผิวจราจรหินคลุกกวาง  3.50  เมตร  ยาว  1,150   เมตร    หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  402.50 ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.แนน)     หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
4,025  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)
 - โครงการปรับปรุงถนนกินรี หมูท่ี  7 ตั้งไว 389,000          บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก  ผิวจราจรหินคลุกกวาง  4.00  เมตร  ยาว  1,200  เมตร     หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  480  ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.แนน)     หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
4,800  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)
 - โครงการปรับปรุงถนนแวงใหญ-หวยยาง   หมูท่ี   1

ตั้งไว 300,000          บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก  ผิวจราจรหินคลุกกวาง  5.00  เมตร  ยาว  700  เมตร     หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  350  ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.แนน)     หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
3,500  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)
 - โครงการปรับปรุงถนนบะแค -หัวฝาย หมูท่ี  5 ตั้งไว 300,000          บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก  ผิวจราจรหินคลุกกวาง  3.50  เมตร  ยาว  750  เมตร     หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  262.50 ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.แนน)     หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
2,625  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 00242)

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