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รายละเอียดงบประมาณการรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล 

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

ตั้งงบประมาณการรายจายทั้งสิ้น  9,388,530  บาท     แยกเปน 

1.  รายจายประจําตั้งไว    รวม   8,615,030  บาท   แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม   2,653,190    บาท    แยกเปน 

1.1.1   ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว  1,450,310  บาท   เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลสํานักปลัด   

  ตามคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน และเล่ือนระดับ  ดังน้ี  

   -  ตําแหนง ปลัดเทศบาล  เดือนละ 22,620 บาท 12  เดือน   เปนเงิน   271,440   บาท 

-  ตําแหนง จนท.ตรวจสอบภายใน     เดือนละ 9,340 บาท 12  เดือน   เปนเงิน   112,080   บาท 

-  ตําแหนง นิติกร   เดือนละ 13,770 บาท 12  เดือน   เปนเงิน   165,240   บาท 

-  ตําแหนง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ เดือนละ 12,840 บาท 12  เดือน   เปนเงิน   154,080   บาท 

  -  ตําแหนง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ เดือนละ 10,950 บาท 12  เดือน   เปนเงิน   131,400   บาท 

-  ตําแหนง บุคลากร  เดือนละ 10,700 บาท 12  เดือน   เปนเงิน   128,400   บาท 

-  ตําแหนง จนท.บริหารงานท่ัวไป เดือนละ    9,140 บาท 12  เดือน   เปนเงิน   109,680   บาท 

-  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ          เดือนละ   9,340 บาท 12  เดือน   เปนเงิน   112,080   บาท 

-  ตําแหนง จพง.ประชาสัมพันธ          เดือนละ   7,630 บาท 12  เดือน   เปนเงิน     91,560   บาท 

-  เงินปรับระดับ หรือขั้นเงินเดือน รวมทุกตําแหนง จํานวน    59,270    บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111)       

-  ตําแหนง จนท.ปองกันและบรรเทาฯ เดือนละ   9,140  บาท 12  เดือน   เปนเงิน   109,680  บาท 

-  เงินปรับระดับ หรือขั้นเงินเดือน ตําแหนง เจาหนาท่ีปองกันฯ          จํานวน     5,400  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความ 

สงบภายใน 00121)               

1.1.2   ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ     ตั้งไว  217,680    บาท   

1.1.2.1  เงินประจําตําแหนง ปลัดเทศบาล ตั้งไว  42,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล   

ท่ีดํารงตําแหนงในระดับ 7 (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 1.1.2.2  เงินเพ่ิม พ.ต.ก.  ตั้งไว  36,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงนิติกรผูปฏิบัติงานในองคกร  

ปกครองสวนทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.1.2.3  เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  ตั้งไว  98,280  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของ 

พนักงานเทศบาล  ดังน้ี 

-  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร  จํานวน     2,640    บาท 

-  ตําแหนง  บุคลากร         จํานวน   5 ,640   บาท 

-  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป      จํานวน 18,000   บาท 

-  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ      จํานวน 18,000   บาท   

-  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน     จํานวน 18,000   บาท 

-  ตําแหนง  จพง.ประชาสัมพันธ        จํานวน 18,000   บาท   

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 



- 36 - 

 

-  ตําแหนง  เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     จํานวน 18,000   บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา 

ความสงบภายใน 00121)  

 1.1.2.4 เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  ตั้งไว  41,400  บาท เพ่ือจายเปนเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงาน ดังน้ี 

- ตําแหนง  จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน เดือนละ 320  บาท  12  เดือน    เปนเงิน  3,840  บาท  

- ตําแหนง  จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร  เดือนละ 530  บาท  12  เดือน    เปนเงิน  6,360  บาท  

 - ตําแหนง  บุคลากร     เดือนละ 530  บาท  12  เดือน    เปนเงิน  6,360  บาท    

 - ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    เดือนละ 800  บาท  12  เดือน    เปนเงิน  9,600  บาท   

- ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ    เดือนละ 160  บาท  12  เดือน    เปนเงิน  1,920  บาท   

- ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน   เดือนละ 740  บาท  12  เดือน    เปนเงิน  8,880  บาท 

 -  ตําแหนง  จพง.ประชาสัมพันธ      เดือนละ 210  บาท  12  เดือน    เปนเงิน  2,520  บาท  

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

-  ตําแหนง  จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เดือนละ 160  บาท  12  เดือน เปนเงิน  1,920  บาท   

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา 

ความสงบภายใน 00121) 

1.1.3    ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล  ตั้งไว   819,600    บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนราย

เดือน/คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีไดรับใน

อัตราของเทศบาล ตามกฎหมายกําหนด ดังน้ี    

คาตอบแทนรายเดือน    ตั้งไว  579,600   บาท       

-   นายกเทศมนตรี  เดือนละ   23,000   บาท  12  เดือน   เปนเงิน  276,000   บาท 

-   รองนายกเทศมนตรี   เดือนละ   12,650  บาท   12  เดือน  จํานวน  2  คน  เปนเงิน 303,600  บาท 

คาตอบแทนประจําตําแหนง    ตั้งไว  120,000  บาท        

-   นายกเทศมนตรี   เดือนละ   4,000    บาท  12  เดือน    เปนเงิน   48,000   บาท 

-   รองนายกเทศมนตรี   เดือนละ   3,000   บาท  12  เดือน จํานวน  2  คน  เปนเงิน  72,000 บาท 

คาตอบแทนพิเศษ    ตั้งไว  120,000  บาท        

-   นายกเทศมนตรี   เดือนละ   4,000    บาท  12  เดือน   เปนเงิน    48,000   บาท 

-   รองนายกเทศมนตรี   เดือนละ   3,000   บาท  12  เดือน  จํานวน  2  คน  เปนเงิน  72,000 บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.1.4 ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการ และท่ีปรึกษาของผูบริหารเทศบาล  ตั้งไว 165,600  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ดังน้ี 

-  เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ  8,050  บาท 12  เดือน เปนเงิน  96,600  บาท    

-  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   เดือนละ  5,750  บาท 12  เดือน   เปนเงิน  69,000  บาท   

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111)    

 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว   รวม  1,074,840   บาท   แยกเปน 

1.2.1   ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง   ตั้งไว   1,074,840   บาท   แยกเปน 

1.2.1.1 เงินเดือนพนักงานจาง  ตั้งไว   867,000   บาท  แยกเปน                                                                   

พนักงานจางตามภารกิจ    ตั้งไว   546,600   บาท 

-  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ                เดือนละ   6,050   บาท    12   เดือน   เปนเงิน     72,600   บาท   
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-  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล       เดือนละ   7,950   บาท    12   เดือน   เปนเงิน     95,400   บาท  

-  ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ   เดือนละ    6,530   บาท    12   เดือน   เปนเงิน    78,360  บาท  

-  ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะห ฯ         เดือนละ   8,340   บาท     12   เดือน   เปนเงิน  100,080   บาท 

-  ผูชวยบุคลากร                          เดือนละ   8,340   บาท     12   เดือน   เปนเงิน  100,080   บาท 

-  ผูชวยจนท.บริหารงานทะเบียนฯ   เดือนละ   8,340   บาท     12   เดือน   เปนเงิน  100,080   บาท 

พนักงานจางทั่วไป      ตั้งไว   320,400     บาท      

-  ยาม    เดือนละ   5,340   บาท   12   เดือน   เปนเงิน    64,080    บาท    

-  คนงานท่ัวไป      เดือนละ   5,340   บาท   12   เดือน   เปนเงิน    64,080    บาท   

-  นักการภารโรง      เดือนละ   5,340   บาท   12   เดือน   เปนเงิน    64,080    บาท    

-  พนักงานขับรถยนต  2 อัตรา เดือนละ   5,340   บาท   12   เดือน   เปนเงิน  128,160    บาท    

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.2.1.2 เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว   207,840   บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว 

ของพนักงานจาง   ดังน้ี  

-  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ        จํานวน     25,800   บาท 

-  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล      จํานวน 18,000   บาท  

-  ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ   จํานวน 20,040    บาท 

-  ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะห  ฯ    จํานวน 18,000   บาท 

-  ผูชวยบุคลากร                            เปนเงิน   18,000   บาท 

-  ผูชวยจนท.บริหารงานทะเบียนฯ     เปนเงิน   18,000   บาท 

  -  ยาม        จํานวน 18,000   บาท 

-  คนงานท่ัวไป     จํานวน 18,000   บาท 

-  นักการภารโรง       จํานวน 18,000   บาท 

-  พนักงานขับรถยนต  2 อัตรา   จํานวน 36 ,000   บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ   ตั้งไว  รวม   4,397,000    บาท    แยกเปน 

 คาตอบแทน   ตั้งไว   2,212,000   บาท  แยกเปน 

1.3.1   ประเภทคาตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภา  ตั้งไว 1,242,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของ ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล  ท่ีไดรับในอัตราของเทศบาลท่ีมีรายไดเกิน  10 – 20 ลานบาท  ตามกฎหมายกําหนด  ดังน้ี   

-  ประธานสภาเทศบาล     เดือนละ  12,650    บาท    12  เดือน   เปนเงิน  151,800   บาท 

-  รองประธานสภาเทศบาล    เดือนละ  10,350    บาท   12  เดือน   เปนเงิน  124,200   บาท 

-  สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน    เดือนละ    8,050    บาท /คน   12  เดือน   เปนเงิน  966,000  บาท         

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.2   ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว  900,000  บาท  

เพ่ือจายเปน 

-  เงินรางวัล เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลจุมจัง   จํานวน  400,000  บาท 

-  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน   จํานวน  300,000  บาท 
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- คาตอบแทนผูปฏิบัติงานกิจการ อปพร.  จํานวน  200,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.3   ประเภทคาเบ้ียประชุม  ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมใหแกกรรมการท่ีสภาเทศบาล

แตงตั้งหรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดใหจายคาเบ้ียประชุมได  

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.4   ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว  10,000  บาท   เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลจุมจัง  

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.5   ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว   20,000   บาท  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก

พนักงานเทศบาล  และคณะผูบริหารผูมีสิทธ ิ

 ( ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.6  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

  ใหแกพนักงานและผูมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล    

  ( ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 คาใชสอย   ตั้งไว  1,455,000   บาท  แยกเปน 

1.3.7 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว   300,000   บาท  เพ่ือจายเปน 

-  คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  และเทศบัญญัติตางๆ ของสํานักปลัด 

-  คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน                                       

   หรือ  ส่ิงพิมพตางๆ  

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางสํานักปลัด  

   คณะผูบริหาร,สมาชิกสภา ในการเขารวมประชุม,อบรม,สัมมนาตาง  ๆ

-  คาเบ้ียประกันภัย รถสวนกลาง 

-  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางทํางาน  ทําของ ตัดหญา เก็บขยะ จางเหมารถขนสัมภาระ  คาจางจัดทํา

วารสาร ฯลฯ  ( ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.8 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว  130,000    บาท  เพ่ือจายเปน 

-  คารับรอง  ตั้งไว  100,000  บาท  เพ่ือเปนคาอาหาร อาหารวาง/เคร่ืองดื่ม ในการตอนรับบุคคลหรือ      

   คณะบุคคล หรือคาเล้ียงรับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาล/ประชาคมตางๆในกิจกรรมของ   

   เทศบาลท้ังในและนอกสถานท่ี   

   -  คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขงขัน จัดกิจกรรมอันสําคัญ พิธีการหรือกิจกรรม  

      และพิธีเปดอาคารตางๆ   ตั้งไว  30,000  บาท  

   ( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.9 ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

ตั้งไว  825,000   บาท   เพ่ือจายเปน 

( 1 )  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว  200,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก คาใชจายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ               

หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจางสํานักปลัด คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภา ฯ  

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 
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( 2 )  คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมการตางๆ ท่ีมีความจําเปน และ 

เหมาะสม  ตั้งไว  10,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111)  

( 3 )   คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา และพวงหรีด สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆตาม

วาระและโอกาสท่ีจําเปนและมีความสําคัญ   ตั้งไว   25,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

( 4 )  คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเขาประเภทรายจายน้ี    

ตั้งไว  80,000  บาท  (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

( 5 )  โครงการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยชวงเทศกาลบนทองถนน  ตั้งไว  60,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัย                    

ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123) 

( 6 )  โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร./หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน (EMS)  ตั้งไว  50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฝกอบรมทบทวน อปพร./หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน (EMS)  

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123) 

( 7 )  คาใชจายในศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดตําบลจุมจัง  ตั้งไว  100,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมการปองกันแกไขปญหายาเสพติดและรักษาความสงบ

เรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในตําบลจุมจัง  

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 00252) 

( 8 )  โครงการสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน อปพร./หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน (EMS)  

ตั้งไว  50,000  บาท   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆของ อปพร./หนวยบริการแพทย

ฉุกเฉิน (EMS)  เชน จัดหาชุดปฏิบัติการ  วัสดุ อุปกรณตางๆในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 00123) 

( 9 )  โครงการปายชื่อถนน/ซอย  ปายจราจร ตั้งไว  50,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายชื่อถนน/ซอย ตามหมูบานในเขตตําบลจุมจัง 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

( 10 )  โครงการประชุมรวมทองถิ่น ทองท่ีและสวนราชการ   ตั้งไว  30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการประชุมรวมทองถิ่น ทองท่ีและสวนราชการ  ท่ีกําหนดจัดขึ้นตามความ

จําเปนและเหมาะสม (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

( 11 ) โครงการเทศบาลสัญจร  ตั้งไว  20,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมประชาคมในการสรางความสามัคคีของประชาชนสราง

ความตระหนักในการปกปองสถาบันของชาติ,รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาล,รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน และใหบริการดานตาง  ๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 
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( 12 ) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลจุมจัง  ตั้งไว  100,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลจุมจัง 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

( 13 )  คาใชจายตามโครงการอบรมแกนนําเยาวชนเชิงสรางสรรค  ตั้งไว  50,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดอบรมโครงการดังน้ี 

1. โครงการอบรบแกนนําเยาวชนเชิงสรางสรรค รวมรณรงคตอตานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรต ิ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2554  

2. โครงการอบรบแกนนําเยาวชนเชิงสรางสรรค รวมรณรงคตอตานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรต ิ

 สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2555  

  (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ 

สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252) 

1.3.10 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  200,000    บาท   เพ่ือจายเปน 

-  คาบํารุงหรือซอมแซม  ครุภัณฑ  เชน  รถยนต  รถจักรยานยนต  โตะ  ตู  เคร่ืองถายเอกสาร                 

   เคร่ืองคอมพิวเตอร  ฯลฯ 

-  คาบํารุงหรือซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง 

-  คาบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เชน วัสดุตางๆ  

( ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 คาวัสด ุ  ตั้งไว  730,000   บาท  แยกเปน 

1.3.11    ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  250,000  บาท    

เพ่ือจายเปนคาซื้อส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ นํ้าดื่ม หนังสือพิมพ  ฯลฯ  

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 1.3.12   ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  10,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อไมโครโฟน อุปกรณเคร่ืองใช ฯลฯ 

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.13   ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว   30,000  บาท     

เพ่ือจายเปนคาส่ิงของเคร่ืองใช ตางๆ เชน ไมกวาด,สบู,ผงซักฟอก ,กระติกนํ้ารอน ,คูลเลอรนํ้า, ผาปูโตะ ฯลฯ  

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.14 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   ตั้งไว   350,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง    

 และหลอล่ืน  เชน  นํ้ามันเบนซิน   นํ้ามันหลอล่ืน  นํ้ามันเคร่ือง  แกสหุงตม  ฯลฯ 

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3.15   ประเภทคาวัสดุการเกษตร  ตั้งไว  20,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆท่ีใชในการปลูกและบํารุงรักษาตนไม ในสํานักงานเทศบาล                      

เชน ปุย พันธุพืช วัสดุเพาะชํา  มีด เปนตน  

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 1.3.16 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว  20,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการโฆษณาและเผยแพร เชน  ปายประชาสัมพันธ  รูปสีขาวดําท่ีไดจากการ  

ลาง อัด ขยาย พูกัน สี ฯลฯ  

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 
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 1.3.17 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว  30,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เมาส สายเคเบิล ฯลฯ  

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 1.3.18   ประเภทคาวัสดุอ่ืนๆ  ตั้งไว   20,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อผาประดับสําหรับใชในการจัดงาน จัดกิจกรรมตางๆของเทศบาล  

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว รวม  435,000   บาท     แยกเปน 

1.4.1   ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว   400,000   บาท    เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับเทศบาล กิจการประปาของ 

เทศบาล และคาไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน  

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.4.2   ประเภทคาโทรศัพท    ตั้งไว    30,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชติดตอราชการของเทศบาล 

และคา Internet  (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.4.3   ประเภทคาไปรษณีย   ตั้งไว   5,000  บาท เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา 

     ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย   

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 1.5  หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว      รวม  55,000   บาท    แยกเปน 

1.5.1  ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ตั้งไว 20,000  บาท 

-  เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลกุดคาว    ตั้งไว  20,000  บาท   เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตาม

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ 2555  ท้ังน้ีจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว 

 ( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.5.2 ประเภทเงินอุดหนุน สวนราชการอ่ืน  ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปน 

 - เงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอกุฉินารายณ  ดังน้ี 

  - อุดหนุนโครงการบูรณาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยพลังทองถิ่นและชุมชน  

อําเภอกุฉินารายณ ประจําป 2555  จํานวน  10,000  บาท 

-  อุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอกุฉินารายณเพ่ือใชในกิจการตาม

ภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอกุฉินารายณ  จํานวน  5,000  บาท 

 -  อุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี   จํานวน  5,000  บาท 

ท้ังน้ีจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว 

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.5.3 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน  ตั้งไว 15,000  บาท  เพ่ือจายเปน 

- เงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  15,000  บาท ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  ท้ังน้ีจะดําเนินการ 

ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว  

 ( ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 1.6  หมวดรายจายอื่น   ตั้งไว   -    บาท 
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2.  รายจายเพื่อการลงทุน       ตั้งไว   รวม   773,500  บาท  แยกเปน   

 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว  รวม   773,500  บาท  แยกเปน   

     1.  คาครุภัณฑ     ตั้งไว   429,500   บาท 

 1.1 ครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไว  143,000  บาท   

 ( 1 )  คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  ตั้งไว  35,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  ดังตอไปน้ี 

-  ตูบานเล่ือน    จํานวน  4   ตู 

-  ตูเก็บเอกสารสูงเหล็ก 2 บานประตู    จํานวน  2   ตู   

-  ตูเอกสาร  15  ล้ินชัก   จํานวน  1   ตู 

 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

( 2 )  คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ตั้งไว  43,000  บาท  ดังน้ี 

-  โตะทํางานพรอมเกาอ้ีพนักงาน  จํานวน  5  ชุด    ตั้งไว  25,000  บาท 

-  โตะทํางานประธานสภาฯและรองประธานสภาฯพรอมเกาอ้ี   จํานวน  2  ชุด  ตั้งไว  18,000  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

(3)   คาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ   ตั้งไว   35,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาด  24,000 บีทีย ู

       ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  พรอมติดตั้ง  จํานวน 1 เคร่ือง ติดตั้งหองชั้นลาง 

      (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

(4)   คาจัดซื้อชุดโตะประชุม ตั้งไว 30,000 บาท  เพ่ือจัดซื้อชุดโตะประชุมประกอบไปดวย โตะจํานวน  4  ตัว 

       เกาอ้ี  12  ตัว  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว  6,500  บาท   

 (1)  คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร  ตั้งไว  6,500  บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

      - ความเร็วในการพิมพ ขาว-ดํา 16 แผน/นาที 

     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

1.3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  190,000  บาท   

 (1)  คาจัดซื้อเคร่ืองเสียง ตั้งไว  190,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองเสียงใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

      ตางๆของทางเทศบาลตําบลจุมจัง และการออกบริการนอกพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลจุมจัง 

     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 1.4 ครุภัณฑอื่นๆ  ตั้งไว  90,000  บาท 

 (1)  คาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งไว  90,000  บาท  จํานวน 2 ซุม  

     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

2. ที่ดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว  รวม 344,000 บาท   

2.1   โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธเทศบาลตําบลจุมจัง   ตั้งไว 80,000.-  บาท 

-  กอสรางปายประชาสัมพันธขนาดกวาง 2.70 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 4.50  เมตร จํานวน 4 ปายๆ  

ละ 20,000.- บาท  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง  เลขท่ี จจ 06 03/2554           

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 
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2.2   โครงการตอเติมอาคารศูนยปฎิบัติการการแพทยฉุกเฉิน(EMS)เทศบาลตําบลจุมจัง ตั้งไว 164,000.-  บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางตอเติมอาคารศูนยการแพทยฉุกเฉิน(EMS)เทศบาลตําบลจุมจัง   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  กอสรางอาคารขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 8 เมตร พ้ืนท่ีใชสอย 40 ตารางเมตร  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง  เลขท่ี จจ 06 06/2554                      

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 

2.3   โครงการกอสรางโรงจอดรถเทศบาลตําบลจุมจัง  ตั้งไว  100,000.-   บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางโรงจอดรถเทศบาลตําบลจุมจัง  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

-  กอสรางโรงจอดรถขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 8 เมตร  มีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 95 ตารางเมตร  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง  เลขท่ี จจ 06 05/2554                     

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00111) 

 

 

.....................................................................................................................................................................................  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานกองคลัง 

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

ตั้งงบประมาณการรายจายทั้งสิ้น  1,947,860   บาท    แยกเปน 

1.  รายจายประจําตั้งไว  รวม  1,899,160  บาท     แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     ตั้งไว  รวม  1,060,240   บาท   แยกเปน 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว   959,640  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานตามคําส่ัง 

        เล่ือนขั้นเงินเดือน และเล่ือนระดับ ดังน้ี 

-   ตําแหนง   นักบริหารงานคลัง    เดือนละ 15,430 บาท 12 เดือน เปนเงิน 185,160 บาท  

-   ตําแหนง   จพง.การเงินและบัญช ี เดือนละ 12,240 บาท 12 เดือน เปนเงิน 146,880 บาท    

-   ตําแหนง   เจาพนักงานพัสด ุ เดือนละ   9,440 บาท 12 เดือน  เปนเงิน 113,280 บาท 

-   ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ     เดือนละ 10,190 บาท 12 เดือน    เปนเงิน 122,280 บาท 

-   ตําแหนง   จพง.จัดเก็บรายได    เดือนละ   9,440 บาท 12 เดือน    เปนเงิน 113,280 บาท 

-   ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ    เดือนละ 10,440 บาท 12 เดือน  เปนเงิน 125,280 บาท  

-   ตําแหนง   นักวิชาการคลัง    เดือนละ   8,540 บาท 12 เดือน  เปนเงิน 102,480 บาท 

-   เงินปรับระดับ  หรือขั้นเงินเดือน  รวมทุกตําแหนง     ตั้งไว  51,000  บาท 

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  00113 ) 

1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ตั้งไว  100,600  บาท    

1.1.2.1  เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว  83,320  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของ 

พนักงานเทศบาล  ดังน้ี 

-   ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ (นิมิตร)        เปนเงิน   18,000   บาท  

-  ตําแหนง    เจาพนักงานพัสดุ (โสรญา)                    เปนเงิน   16,200   บาท   

-   ตําแหนง   เจาพนักงานจัดเก็บรายได    เปนเงิน   18,000    บาท    

-   ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ     เปนเงิน   13,120   บาท  

-   ตําแหนง   นักวิชาการคลัง      เปนเงิน   18,000   บาท 

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 )  

1.1.2.2  เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  ตั้งไว  17,280  บาท เพ่ือจายเปนเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงาน ดังน้ี 

 -  ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ (นิมิตร) เดือนละ 160 บาท 12 เดือน เปนเงิน   1,920   บาท  

-  ตําแหนง    เจาพนักงานพัสดุ (โสรญา) เดือนละ 160 บาท 12 เดือน เปนเงิน   1,920   บาท                     

-  ตําแหนง   เจาพนักงานจัดเก็บรายได  เดือนละ 160 บาท 12 เดือน เปนเงิน   1,920   บาท 

  

-  ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ  เดือนละ 160 บาท 12 เดือน เปนเงิน   1,920   บาท 

  

-   ตําแหนง   นักวิชาการคลัง  เดือนละ 800 บาท 12 เดือน เปนเงิน   9,600   บาท  

  

                          ( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 
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    1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  รวม  421,920  บาท   แยกเปน 

1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง    ตั้งไว  421,920  บาท  แยกเปน 

1.2.1.1  เงินเดือนแกพนักงานจาง  ตั้งไว  342,120  บาท 

-   ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได เดือนละ  7,950  บาท  12  เดือน เปนเงิน   95,400  บาท    

-   ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได เดือนละ  7,050  บาท  12  เดือน   เปนเงิน   84,600  บาท    

-   ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินฯ เดือนละ  6,050  บาท  12  เดือน    เปนเงิน  72,600  บาท 

-  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  เดือนละ  7,460  บาท  12  เดือน    เปนเงิน  89,520  บาท 

   ( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 )  

1.2.1.2  เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว  79,800 บาท เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  

 ตามภารกิจ  ดังน้ี 

-   ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได   2   อัตรา    เปนเงิน   36,000   บาท  

-   ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินฯ               เปนเงิน   25,800   บาท  

-  ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ    เปนเงิน    18,000   บาท 

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 )     

 1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ   ตั้งไว   รวม   417,000  บาท   แยกเปน 

 คาตอบแทน  ตั้งไว  107,000    บาท  แยกเปน 

 1.3.1  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน  

    ทองถิ่น   ตั้งไว  30,000  บาท  เพ่ือจายเปน 

-  คาตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ  เชน คาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 00113 )     

1.3.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว   20,000   บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลกองคลัง  

( ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 00113 )            

1.3.3  ประเภทเงินชวยเหลือคาเชาบาน    ตั้งไว   27,000   บาท   

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลกองคลัง   

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 00113 )                   

1.3.4  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ตั้งไว   30,000    บาท  

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานและผูมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล    

 ( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 00113 )                   

        คาใชสอย  ตั้งไว  270,000  บาท  แยกเปน 

1.3.5 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว  80,000    บาท  เพ่ือจายเปน 

-  คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  และเทศบัญญัติตางๆ ของกองคลัง 

-  คาซักฟอก  คาตักส่ิงปฏิกูล 

-  คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน หรือ ส่ิงพิมพตางๆ  

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางกองคลัง 

  ในการเขารวมประชุม,อบรม,สัมมนาตาง  ๆ

-  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางทํางาน  ทําของ  จางเหมารถขนสัมภาระ  ฯลฯ 
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( ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

1.3.6 ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

  ตั้งไว  150,000   บาท  เพ่ือจายเปน 

( 1 )   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว  50,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก คาใชจายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ หรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง   

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

( 2 )   โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ตั้งไว  100,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เชน คาจางพนักงานเดิน

สํารวจ, คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอ่ืน  ๆ

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

1.3.7 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว  40,000    บาท   เพ่ือจายเปน 

-  คาบํารุงหรือซอมแซม  ครุภัณฑ  เชน  โตะ  ตู  เคร่ืองคอมพิวเตอร  ฯลฯ 

-  คาบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เชน วัสดุตางๆ  

( ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

คาวัสด ุ   ตั้งไว   40,000   บาท    แยกเปน 

            1.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว  40,000  บาท  

             เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกเมาสสายเคเบิล ฯลฯ  

( ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค     ตั้งไว รวม - บาท        

1.5  หมวดเงินอุดหนุน           ตั้งไว รวม -          บาท   

1.6  หมวดรายจายอื่น       ตั้งไว     รวม -          บาท   

2.  รายจายเพื่อการลงทุน       ตั้งไว   รวม   48,700   บาท  แยกเปน   

 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว  รวม  48,700    บาท  แยกเปน   

1. คาครุภัณฑ  ตั้งไว   48,700   บาท 

1.1  คาครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว     35,200     บาท 

        (1)   คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  ตั้งไว  25,200  บาท  เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ดังตอไปน้ี        

             - ตูบานเล่ือนทึบ    จํานวน   6   ตู   

                              (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

(2)   คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ตั้งไว  10,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อโตะทํางานใหกับพนักงาน   

      เทศบาลและพนักงานจาง  จํานวน  2  ชุด  

                             (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

1.2  คาครุภัณฑงานบานงานครัว   ตั้งไว     7,000    บาท 

        (1)   คาจัดซื้อตูเย็น  ตั้งไว  7,000  บาท  เพ่ือจัดซื้อตูเย็น ดังตอไปน้ี         

            - ตูเย็น  ขนาด   6   คิว   จํานวน   1   ตู   

                             (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

1.3  ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว  6,500  บาท  

        (1)  คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร   ตั้งไว  6,500  บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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              - ความเร็วในการพิมพ ขาว-ดํา   16  แผน/นาที   

          (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 
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รายละเอียดงบประมาณการรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานกองชาง 

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

ตั้งงบประมาณการรายจาย  ทั้งสิ้น  รวม   6,878,508.-  บาท   แยกเปน 

1.  รายจายประจํา   ตั้งไว   รวม     2,859,650.-   บาท       แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    ตั้งไว  รวม  570,810.-  บาท    แยกเปน 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว  550,890.-   บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  ดังน้ี 

-   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง   เดือนละ 17,690.- บาท ตั้งไว   212,280.-   บาท 

-   ตําแหนง  นายชางโยธา     เดือนละ 16,550.- บาท ตั้งไว   198,600.-   บาท  

-   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ    เดือนละ 9,440.-  บาท ตั้งไว   113,280.-   บาท  

-   เงินปรับระดับหรือขั้นเงินเดือน รวมทุกตําแหนง   ตั้งไว     26,730.-   บาท  

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

1.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ  ตั้งไว  19,920.-  บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมตาม

คุณวุฒิแกพนักงานเทศบาล  ดังน้ี 

 - เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว    ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ   ตั้งไว  18,000.-   บาท 

  - เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒ ิ     ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ   ตั้งไว    1,920 .-   บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  รวม  549,240    บาท   แยกเปน 

1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง  ตั้งไว  549,240   บาท   

1.2.1.1 เงินเดือนพนักงานจาง  ตั้งไว  451,440.-    บาท  แยกเปน 

-  ผูชวยนายชางโยธา    เดือนละ  9,520.-   บาท  เปนเงิน   114,240.-  บาท   

-  ผูชวยชางไฟฟา     เดือนละ  7,950.-   บาท   เปนเงิน    95,400.-    บาท   

-  ผูชวยชางสํารวจ    เดือนละ  7,050.-   บาท   เปนเงิน    84,600.-    บาท  

-  ผูชวยเจาหนาท่ีการประปา  เดือนละ  7,050.-    บาท  เปนเงิน    84,600.-    บาท   

-  ผูชวยชางไฟฟา     เดือนละ  6,050.-   บาท   เปนเงิน    72,600.-    บาท   

(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

1.2.1.2 เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  ตั้งไว   97,800.-   บาท  เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 

ดังน้ี 

-  ผูชวยนายชางโยธา   ตั้งไว    18,000.-   บาท 

-  ผูชวยชางไฟฟา  2  อัตรา   ตั้งไว    43,800.-   บาท 

-  ผูชวยชางสํารวจ    ตั้งไว    18,000.-   บาท 

-  ผูชวยเจาหนาท่ีการประปา  ตั้งไว    18,000.-   บาท 

(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 
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1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ตั้งไวรวม  1,540,000.-   บาท  แยกเปน 

คาตอบแทน  ตั้งไว  30,000.-  บาท  แยกเปน 

1.3.1 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว   10,000.-  บาท   

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

1.3.2 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว    20,000.-   บาท   

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานและผูมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล    

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

คาใชสอย  ตั้งไว  890,000  บาท  แยกเปน 

1.3.3 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว   60,000.-  บาท  เพ่ือจายเปน 

-  คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และเทศบัญญัติตางๆ ของกองชาง 

-  คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน หรือ 

ส่ิงพิมพตางๆ  

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางกองชาง 

ในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนาตาง  ๆ

-  คาเบ้ียประกันภัย  

-  คาจางเหมาบริการ เชน คาจางทํางาน ทําของ จางเหมารถขนสัมภาระ ฯลฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

1.3.4 ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว 30,000.-  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก  คาใชจาย

อ่ืนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจางกองชาง 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

1.3.5 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว   800,000.-  บาท เพ่ือจายเปน 

-  คาบํารุงหรือซอมแซม ครุภัณฑ เชน รถจักรยานยนต โตะ ตู เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองตัดหญา ครุภัณฑ 

ระบบประปา ฯลฯ   เปนเงิน   100,000.-  บาท 

-  คาบํารุงหรือซอมแซมท่ีดินและส่ิงกอสราง     รวมเปนเงิน   700,000.-   บาท 

 1.  คาซอมบํารุงถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีต เปนเงิน 200,000.-   บาท  

 2. คาซอมบํารุงถนนลูกรัง   เปนเงิน  500,000.-   บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 00241) 

คาวัสด ุ   ตั้งไว  620,000.-  บาท  แยกเปน 

1.3.6 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  400,000 .-   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สวิทช  บัลลาสต สตารทเตอร ฯลฯ ท่ีใชในอาคารท่ีทําการ 

ตลอดจนไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน และการประปา    

(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

1.3.7 ประเภทคาวัสดุกอสราง     ตั้งไว   200,000.-  บาท   



- 50 - 

 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตางๆ สวาน  กบไสไม  เล่ือย  คอน คีม สี  ทินเนอร  ทอ และอุปกรณ

ประปา  ฯลฯ  ท่ีใชในอาคารสํานักงาน  ตลอดจนการประปาในความรับผิดชอบของเทศบาล  

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 00241) 

1.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว  20,000.-  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เมาส  

สายเคเบิล ฯลฯ 

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 00241) 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค  ตั้งไว  รวม                    บาท        

1.5  หมวดเงินอุดหนุน      ตั้งไว     รวม    199,600.-  บาท    แยกเปน   

 1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว  199,600.  บาท  

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกุฉินารายณ  ในการขยายเขตระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงต่ํา  ดังน้ี 

- ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา หมูท่ี 8 ปกเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จํานวน 22 ตน  และพาดสาย

อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร  จํานวน 2 เสน  ระยะทาง  1,400  เมตร   

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน 00312) 

2.  รายจายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว   รวม   4,018,858.-  บาท 

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว   4,308,333.-  บาท    แยกเปน 

1. คาครุภัณฑ    ตั้งไว   594,500.-  บาท 

1.1  ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว   28,000.-   บาท 

(1)   คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ตั้งไว  18,000.-  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี    

ตามรายละเอียดดังน้ี  

-  โตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 3-6  จํานวน 2 ชุด (ซื้อตามราคาทองถิ่น)  ชุดละ  5,000.-  บาท  

รวมเปนเงิน  10,000.- บาท 

-  โตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 1-3  จํานวน 2 ชุด (ซื้อตามราคาทองถิ่น)  ชุดละ  4,000.-  บาท  

รวมเปนเงิน  8,000.- บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 00241) 

(2)    คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ   ตั้งไว  10,000.-  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ  

      จํานวน 5 ตัว(ซื้อตามราคาทองถิ่น) ตัวละ  2,000.-  บาท  รวมเปนเงิน 10,000.-  บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 00241) 

1.2  คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว   494,000.-   บาท 

(1)   คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคล่ือน  2 ลอ  ตั้งไว  494,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  

ขับเคล่ือน 2 ลอ  แบบธรรมดา  จํานวน  1  คัน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

- มีนํ้าหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน 
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- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400 ซีซ.ี 

- เปนรถชวงยาว 

- เปนกระบะสําเร็จรูป 

- เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 00241) 

1.3   ครุภัณฑสํารวจ  ตั้งไว  3,500.- บาท 

(1)   คาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง  ตั้งจายไว   3,500.-    บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง สําหรับใชวัด 

  ระยะทาง โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

-  สายเทปทําดวยวัสดุไฟเบอรใยแกว เคลือบมันท่ีผิวสามารถคงสภาพไดไมยืดเสียรูปงาย เทปมีความยาว 50 เมตร  

-  ดามจับ มีปุมยางชวยใหกระซับ และกันล่ืนขณะใชงาน  

-  บรรจุในโครงโลหะ มีมือหมุนเทปพรอมจุดล็อคมือหมุน   

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 00241) 

1.4  ครุภัณฑอื่น ๆ    ตั้งไว  69,000.-  บาท 

(1)    คาจัดซื้อปมนํ้าบาดาล(ซัมเมอรส) ระบบประปาหมูบาน   ตั้งจายไว   50,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ

ปม 

นํ้าบาดาล(ซัมเมอรส)รุนไฟฟา 1 เฟส 220 V จํานวน 2 ตัว ๆ  ละ  25,000  บาท  รวมเปนเงิน  50,000.-  

บาท 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 00332) 

(2) คาจัดซื้อตูคอนโทรลไฟฟาสําหรับควบคุมปมนํ้า   ตั้งจายไว  19,000.-  บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตู

คอนโทรลไฟฟาสําหรับควบคุมปมนํ้า ขนาด 1 แรงมา จํานวน 2   ตู ๆ ละ 9,500.- บาท  รวมเปนเงิน 

19,000.- บาท  

  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 00332) 

  

2.   คาที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว  3,424,358.-  บาท  แยกเปน 

2.1  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานจุมจัง  หมูที่ 1 ตั้งจายไว  636,600.-  บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายเสถียร สุสาระโพธิ์ - นานายพิชิต อุนทะโคตร   โดย

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา   1,050  ตารางเมตร 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.20  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

-  ปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ. 02 01/2553    

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.2  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานจุมจัง หมูที่ 2 ตั้งจายไว  99,960.- บาท  
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เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางนาง ศรีแพง-บานนายฮม  เชียงไขแกว โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา  165  ตารางเมตร 

-  วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จํานวน 6  ทอน  1  แหง 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.20  เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 

  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ.  02 05/2550              

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)      

2.3  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองแข หมูที่ 3 ตั้งจายไว 143,700.- บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายคูณ สุริยะกมล-บานนายมานิต   ภักษา โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา   240  ตารางเมตร 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.20  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ.  02 01/2553              

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.4  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแข หมูที่ 3 ตั้งจายไว  37,800.-  บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายทองสา-บานนางงาม  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา  60   ตารางเมตร 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.10  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ.  02 05/2550              

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.5  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาสีนวล หมูที่ 5 ตั้งจายไว 242,100.- บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสงา รอดภัย – ฝายนํ้าลนหวยจุมจัง  โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 

คอนกรีตไมนอยกวา   400  ตารางเมตร 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.20  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

-  ปายโครงการจํานวน  1 ปาย 

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ.  02 01/2553            

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.6   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกกลางหมูที่ 6,12 ตั้งจายไว245,890.-บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสุดใจ-บานนายคําสอน  โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี   
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-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 

คอนกรีตไมนอยกวา   412  ตารางเมตร 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.20  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ.  02 01/2553           

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)  

 

     

2.7  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกประสิทธิ์ หมูที่  10 ตั้งจายไว 456,490.- บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางรี ศรีรักษ-บานนางเอมอร วิเศษดี  โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา   760  ตารางเมตร 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.20  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

-  ปายโครงการ   จํานวน  1 ปาย 

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ.  02 01/2553         

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

00312)       

2.8  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนอยเจริญ หมูที่ 11 ตั้งจายไว 202,940.- บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายประมวล แสงโคตร-สามแยกถนนไปบานกลาง  

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา   340  ตารางเมตร 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.20  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ.  02 01/2553           

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)      

2.9   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสุขสวัสดิ์ หมูที่ 13  ตั้งจายไว 109,840.- บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจาปู-บานอาจารยปนิดา ผลรุง  โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกวาง  3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา  180  ตารางเมตร 

-  วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 10 ทอน 1 แหง 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.20  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ.  02 05/2550            

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาเหนือ หมูที่ 4 ตั้งจายไว 138,900.- บาท  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางสมพักษ สุขเกษม  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   



- 54 - 

 

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา   228  ตารางเมตร 

-  วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร  จํานวน  6  ทอน  1  แหง 

-  ลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง ๆ ละ 0.10  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  

-  ปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ.  02 05/2550          

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)  

 

      

2.11 โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานจุมจัง หมูที่ 1  ตั้งไว 99,740.- บาท   

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายเกาฉิม-กุดเตา  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,140 เมตร ไมมีไหลทางลงลูกรังผิว

จราจรหนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  703  ลบ.ม.  พรอมปรับเกรดเกล่ียแตงเรียบตลอดสาย 

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี จ.จ. 03 10/2554 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.12   โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานนาสีนวล หมูที่ 5  ตั้งไว 71,850.- บาท    

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายฝายนํ้าลนหวยจุมจัง-นานายเคน สายบุงคลา  โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ผิวจราจรกวาง  4 เมตร  ระยะทางยาว  800  เมตร ไมมีไหลทาง ลงลูกรังผิว

จราจรหนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  498  ลบ.ม.  พรอมปรับเกรดเกล่ียแตงเรียบตลอดสาย 

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี 03 11/2554 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.13   โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานนอยเจริญ หมูที่ 8  ตั้งไว 73,960.- บาท   

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายนานายปรีชา-นานายพิมพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทางยาว  800 เมตร ไมมีไหลทาง ลงลูกรังผิว 

จราจรหนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  498  ลบ.ม.  พรอมปรับเกรดเกล่ียแตงเรียบตลอดสาย 

-  วางทอ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จํานวน 5  ทอน  1  แหง 

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง เลขท่ี 03 13/2554 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.14   โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองแข หมูที่ 15  ตั้งไว  166,593.- บาท   

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายนานางสียา-นานายบุดดี  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทางยาว  600 เมตร ไมมีไหลทาง ลงลูกรังผิว

จราจรหนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  374  ลบ.ม.  พรอมปรับเกรดเกล่ียแตงเรียบตลอดสาย 

-  วางทอ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 10 ทอน 1แหง ,ทอ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จํานวน 5  ทอน 1 

แหง ,ทอ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน  5 ทอน 1 แหง ,ทอ คสล.Ø 1.00 เมตร(วางคู) จํานวน 26 ทอน 1 

แหง 
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-  ปายโครงการ จํานวน  1  ปาย  

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง  เลขท่ี   จ.จ. 03 14/2554            

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.15   โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองแข หมูที่ 15  ตั้งไว  95,215.- บาท   

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายนานายจําเริญ - นานายธงชัย  โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทางยาว  1,000 เมตร ไมมีไหลทาง ลงลูกรังผิว

จราจรหนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ปริมาณลูกรังจํานวน  623 ลบ.ม. พรอมปรับเกรดเกล่ียแตงเรียบตลอดสาย 

-  วางทอ คสล.ขนาด Ø 0.80  เมตร จํานวน  6  ทอน  1  แหง 

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง  เลขท่ี จ.จ.  03 12/2554             

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.16   โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานนอยเจริญ หมูที่ 11  ตั้งไว  35,380.- บาท   

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายหนองโคง  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

-  กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทางยาว  150 เมตร ไมมีไหลทาง ลงลูกรังผิว

จราจรหนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ปริมาณลูกรังจํานวน 94 ลบ.ม. พรอมปรับเกรดเกล่ียแตงเรียบตลอดสาย 

-  วางทอ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จํานวน 6 ทอน 1 แหง,ทอ คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร จํานวน 7  ทอน  1  

แหง 

กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง  เลขท่ี 03 15/2554             

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)   

2.17   โครงการกอสรางฝายน้ําลนคํากลาง  บานนอยเจริญ  หมูที่ 8  ตั้งไว  359,000.- บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางฝายนํ้าลนคํากลาง  บานนอยเจริญ  หมูท่ี 8   

-  ขนาดสันฝายสูง 1.50  เมตร  กวาง 2  เมตร  ผนังขางสูง  2.50 เมตร  พรอมสะพาน  กอสรางตามแบบ

มาตรฐาน มข. 2527 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)    

2.18   โครงการกอสรางร้ัวลวดหนามลอมที่ดินเทศบาล บานหนองหัวแฮด หมูที่ 7 ตั้งไว  81,600.-บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางร้ัวลวดหนามลอมท่ีดินเทศบาล บานหนองหัวแฮด โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

-  กอสรางร้ัวลวดหนาม จํานวน 4 แถว ยาว 530 เมตร   

-  เสาร้ัวสําเร็จรูป คสล. ขนาด  0.10×0.10×2.00 เมตร จํานวน 265  ตน 

-  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจุมจัง  เลขท่ี จ.จ. 06 07/2554 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)       

2.19   โครงการขยายทอเมนระบบบริการประปาหมูบาน บานจุมจัง หมูที่ 1,2 ตั้งไว 65,000.-  บาท 

เพ่ือจายเปนคาขยายทอเมนระบบบริการประปาหมูบาน บานจุมจัง หมูท่ี 1,2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

-  วางทอพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,055  เมตร 

-  กอสรางตามแผนผังท่ีทางเทศบาลตําบลจุมจังกําหนด 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)   
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2.20   โครงการขยายทอเมนระบบบริการประปาหมูบาน หมูที่ 5,6 ตั้งไว 61,800.-  บาท 

เพ่ือจายเปนคาขยายทอเมนระบบบริการประปาหมูบาน บานนาสีนวล หมูท่ี 5 ,บานโคกกลาง หมูท่ี 6  โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

-  วางทอ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 น้ิว ระยะทางยาว 1,000  เมตร 

-  กอสรางตามแผนผังท่ีทางเทศบาลตําบลจุมจังกําหนด              

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 00312)   

 

................................................................................................................................................................................  
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รายละเอียดงบประมาณการรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

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

ตั้งงบประมาณการรายจายทั้งสิ้น  530,400  บาท  แยกเปน 

1.  รายจายประจํา  ตั้งไว   รวม   530,400    บาท  แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     ตั้งไว  รวม 190,000  บาท    แยกเปน 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว   190,000  บาท เพ่ือจายเปน 

-  เงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลในตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 15,430 บาท  12 เดือน   

เปนเงิน  185,160  บาท  

-  เงินปรับระดับ หรือขั้นเงินเดือน  จํานวน  4,840  บาท 

 (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  00221 ) 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  94,800   บาท    แยกเปน 

1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง   ตั้งไว   94,800  บาท   แยกเปน 

1.2.1.1 เงินเดือนพนักงานจาง  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีสงเสริมสุขภาพ เดือนละ  6,050 บาท 12 เดือน  

เปนเงิน  72,600  บาท   

1.2.1.2 เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีสงเสริมสุขภาพ   จํานวน  22,200   บาท   

(ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 ) 

1.3  หมวดคาตอบแทน   ใชสอย   และวัสดุ   ตั้งไว   รวม   95,600   บาท   แยกเปน 

คาตอบแทน   ตั้งไว  10,000     บาท 

1.3.1  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว    10,000   บาท   

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานและผูมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล    

( ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 ) 

คาใชสอย   ตั้งไว       -        บาท 

คาวัสด ุ  ตั้งไว    85,600  บาท 

1.3.2  ประเภท คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว   85,600   บาท  เพ่ือจัดซื้อ   

-  หัวเชื้อนํ้ายาเคม ี จํานวน  38  ลิตร ๆ ละ 1,200  บาท  เปนเงิน  45,600   บาท  

-  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา / วัสดุปองกันไขหวัดนก  จํานวน  40,000  บาท  

     ( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

00221 ) 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค     ตั้งไว  รวม             -              บาท   แยกเปน   

1.5  หมวดเงินอุดหนุน         ตั้งไว  รวม   150,000   บาท    แยกเปน 

1.5.1   ประเภทเงินอุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน  ตั้งไว  150,000  บาท   

  ( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข  00224  ) 

 

...............................................................................................................................................................................  
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รายละเอียดงบประมาณการรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

รายจายงบกลาง 

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

รายจายงบกลางตั้งไว  รวม  1,809,280  บาท   แยกเปน 

1. ประเภทเงินรายจายตามขอผูกพัน    ตั้งไว  1,309,280   บาท  แยกเปน   

1.1   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   (กบท.)   ตั้งไว  293,280  บาท   

- เพ่ือจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  โดยคํานวณจายในอัตรารอยละ 2 ของ

ประมาณการรายได  ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป   

( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 00411 ) 

1.2   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว  300,000  บาท   

- เพ่ือจายสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจาง  โดยจายรอยละ 10  ของอัตราเงินเดือน  และรอยละ 5 

สําหรับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก 

( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411) 

1.3  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น   ตั้งไว  200,000   บาท  

        - เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ 

        หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ลงวันท่ี  28   มิถุนายน  2549    

        ( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411 ) 

1.4   คาใชจายสําหรับทุนการศึกษาแกนักศึกษา  ตั้งไว  100,000  บาท   

-  เพ่ือจายเปนคาเลาเรียน หรือ คาธรรมเนียมการศึกษา หรือคาบํารุง หรือคาหนวยกิต แกผูดอยโอกาสท่ีไดรับ

การคัดเลือกจากเทศบาล ( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 00411 ) 

1.5  คาใชจายในการศึกษาตอปริญญาตรีและปริญญาโท  ตั้งไว  200,000  บาท    

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการศึกษาตอปริญญาตรีและปริญญาโท  ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง   

( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 00411 ) 

1.6   โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน  84  พรรษา  ตั้งไว  90,000  บาท 

          - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง หรือซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับผูดอยโอกาส  ผูยากไร  หรือยากจน  

 ( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 00411 ) 

1.7  เงินชวยเหลือเพ่ือการยังชีพผูปวยโรคเอดส  ตั้งไว  126,000   บาท 

        - เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดส   จํานวน  21 คนๆละ 500  บาท/เดือน  

        12  เดือน เปนเงิน  126,000  บาท  ( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

00411 ) 

2. ประเภทเงินสํารองจาย   ตั้งไว  500,000 บาท   

- เพ่ือใชจายในกรณีท่ีจําเปนตามความเหมาะสม หากไมรีบดําเนินการจะเกิดความเสียหายแกสวนราชการ

หรือ 

ประชาชน ไดแก บรรเทาสาธารณภัย  และเหตุการณฉุกเฉินตาง  ๆ  

(เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411) 

..................................................................................................................................................................................... 


