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รายละเอียดงบประมาณการรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล 

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

ต้ังงบประมาณการรายจายท้ังสิ้น  11,071,980  บาท     แยกเปน 

1.  รายจายประจําต้ังไว    รวม 10,976,980    บาท   แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไว  รวม 3,503,160  บาท    แยกเปน 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว 1,912,620 บาท    เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล

สํานักปลัด โดยคํานวณต้ังจาย 12 เดือน ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนระดับ ดังนี้  

  -  ตําแหนง ปลัดเทศบาล    เดือนละ 24,010 บาท เปนเงิน   288,120    บาท 

 -  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล   เดือนละ 18,810 บาท เปนเงิน   225,720   บาท  

-  ตําแหนง จนท.ตรวจสอบภายใน      เดือนละ  9,960 บาท เปนเงิน   119,520    บาท 

-  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด   เดือนละ 15,050 บาท เปนเงิน   180,600   บาท 

-  ตําแหนง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน  เดือนละ 13,910 บาท เปนเงิน   166,920    บาท 

 -  ตําแหนง จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร เดือนละ 11,920 บาท เปนเงิน   143,040    บาท 

-  ตําแหนง บุคลากร    เดือนละ 11,620 บาท เปนเงิน   139,440    บาท 

-  ตําแหนง นิติกร     เดือนละ 11,000 บาท เปนเงิน   132,000   บาท  

-  ตําแหนง จนท.บริหารงานทั่วไป   เดือนละ  9,960 บาท เปนเงิน   119,520    บาท 

-  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ           เดือนละ  9,960 บาท เปนเงิน   119,520    บาท 

-  ตําแหนง จพง.ประชาสัมพันธ           เดือนละ  7,960 บาท เปนเงิน     95,520   บาท 

-  เงินปรับระดับ หรือขั้นเงินเดือน รวมทุกตําแหนง                   จํานวน     62,160   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได (1,792,080) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111)       

-  ตําแหนง จนท.ปองกันและบรรเทาฯ   เดือนละ   9,740   บาท เปนเงิน   116,880   บาท 

-  เงินปรับระดับ หรือขั้นเงินเดือน ตําแหนง เจาหนาที่ปองกันฯ                   จํานวน    3,660   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  (120,540)  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน 00121)               

1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ     ต้ังไว  414,300  บาท   

 1.1.2.1 เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว  ต้ังไว  369,900  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ 

พนักงานเทศบาลสํานักปลัด  ดังนี้ 

-  ตําแหนง  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน      จํานวน 60,480   บาท 

-  ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   จํานวน 13,080    บาท 

-  ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร   จํานวน   36,960    บาท 

-  ตําแหนง  บุคลากร          จํานวน 40,560    บาท 

-  ตําแหนง  นิติกร        จํานวน 48,000    บาท 
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-  ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      จํานวน 60,480    บาท 

-  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ       จํานวน 27,900    บาท 

-  ตําแหนง  จพง.ประชาสัมพันธ        จํานวน 51,900    บาท   

( ต้ังจายจากเงินรายได (339,360) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

-  ตําแหนง  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     จํานวน 30,540    บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 

ความสงบภายใน 00121)  

 1.1.2.2 เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ต้ังไว  44,400 บาท  เพื่อจายเปนเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงาน ดังนี้ 

- ตําแหนง  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน    เดือนละ 740  บาท  เปนเงิน  8,880  บาท 

- ตําแหนง  จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน  เดือนละ 210  บาท  เปนเงิน  2,520  บาท  

- ตําแหนง  จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร  เดือนละ 420  บาท  เปนเงิน  5,040  บาท   

- ตําแหนง  บุคลากร      เดือนละ 530  บาท  เปนเงิน  6,360  บาท 

- ตําแหนง  นิติกร      เดือนละ 530  บาท  เปนเงิน  6,360  บาท   

- ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  เดือนละ 740  บาท  เปนเงิน  8,880  บาท   

- ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ     เดือนละ 160  บาท  เปนเงิน  1,920  บาท   

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

( ต้ังจายจากเงินรายได (42,480) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

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

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา  

ความสงบภายใน 00121) 

1.1.3 เงินประจําตําแหนง ต้ังไว  42,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาลที่ดํารง 

ตําแหนงในระดับ 7 (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.1.4  ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล  ต้ังไว   935,520    บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือน/ 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ไดรับใน 

อัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกิน  10 – 25 ลานบาท  ตามกฎหมายกําหนด  โดยคํานวณต้ังจาย 12 เดือน ดังนี้    

เงินเดือน    ต้ังไว  695,520   บาท       

-   นายกเทศมนตรี  เดือนละ   27,600   บาท  เปนเงิน  331,200   บาท 

-   รองนายกเทศมนตรี   เดือนละ   15,180  บาท   จํานวน  2  คน  เปนเงิน 364,320  บาท 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง    ต้ังไว  120,000  บาท        

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

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

เงินคาตอบแทนพิเศษ    ต้ังไว  120,000  บาท        

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

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

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 
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1.1.5  ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี ต้ังไว  198,720 บาท   

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ไดรับใน 

อัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกิน  10 – 25 ลานบาท  ตามกฎหมายกําหนด โดยคํานวณต้ังจาย 12 เดือน ดังนี้    

-  เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ  9,660  บาท   เปนเงิน  115,920  บาท    

-  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เดือนละ  6,900  บาท   เปนเงิน    82,800  บาท   

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111)   

1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว  ต้ังไว   รวม  1,443,420  บาท   แยกเปน 

1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจางสํานักปลัด โดยคํานวณต้ังจาย 12  

เดือน ตามคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน   ต้ังไว   1,443,420   บาท   แยกเปน 

1.2.1.1 เงินเดือนพนักงานจาง  ต้ังไว   881,280   บาท  ดังน้ี                                              

พนักงานจางตามภารกิจ    ต้ังไว   560,880   บาท 

-  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ               เดือนละ   6,270   บาท    เปนเงิน    75,240  บาท   

-  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล       เดือนละ   8,260   บาท    เปนเงิน    99,120  บาท  

-  ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ   เดือนละ   6,790   บาท    เปนเงิน    81,480  บาท  

-  ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะห ฯ         เดือนละ   8,740   บาท     เปนเงิน  104,880  บาท  

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

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

พนักงานจางท่ัวไป      ต้ังไว   320,400     บาท      

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

-  คนงานทั่วไป       เดือนละ   5,340   บาท   เปนเงิน    64,080    บาท   

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

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

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.2.1.2 เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว   ต้ังไว   562,140   บาท  

พนักงานจางตามภารกิจ    ต้ังไว  342,540   บาท 

-  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ        จํานวน   32,760   บาท 

-  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล      จํานวน 48,300    บาท  

-  ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ   จํานวน 26,520    บาท 

-  ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะห  ฯ    จํานวน 75,120   บาท  

-  ผูชวยบุคลากร                            จํานวน   79,920   บาท 

-  ผูชวยจนท.บริหารงานทะเบียนฯ     จํานวน   79,920   บาท  

พนักงานจางท่ัวไป      ต้ังไว  219,600  บาท      

-  ยาม        จํานวน 43,920    บาท 

-  คนงานทั่วไป     จํานวน 43,920    บาท 

-  นักการภารโรง       จํานวน 43,920    บาท 
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-  พนักงานขับรถยนต  2 อัตรา   จํานวน 87, 840   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ   ต้ังไว  รวม  5,410,400  บาท    แยกเปน 

 คาตอบแทน   ต้ังไว 2,710,400 บาท  แยกเปน 

1.3.1  ประเภทเงินคาตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภา  ต้ังไว 1,490,400  บาท   

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 

เทศบาลที่ไดรับในอัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกิน 10–25 ลานบาท ตามกฎหมายกําหนด โดยคํานวณต้ังจาย  

12 เดือน ดังนี้   

-  ประธานสภาเทศบาล     เดือนละ  15,180    บาท      เปนเงิน    182,160    บาท 

-  รองประธานสภาเทศบาล    เดือนละ  12,420    บาท     เปนเงิน    149,040   บาท  

-  สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน    เดือนละ   9,660    บาท /คน    เปนเงิน  1,159,200  บาท         

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.2  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ต้ังไว 

1,100,000 บาท  เพื่อจายเปน 

-  เงินรางวัล เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงาน 

เทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลจุมจัง   จํานวน  200,000  บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

-  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน   จํานวน  600,000  บาท 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติงานกิจการ อปพร.  จํานวน  300,000  บาท 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.3  ประเภทคาเบี้ยประชุม  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภา 

เทศบาลแตงต้ังหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ระเบียบกฎหมายกําหนดใหจายคาเบี้ยประชุมได 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.4  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนเงิน 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลจุมจัง 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.5  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว   30,000   บาท  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา 

บุตรใหแกพนักงานเทศบาล  และคณะผูบริหารผูมีสิทธิ 

( ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.6  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  70,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา 

รักษาพยาบาลใหแกพนักงานและผูมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล    

( ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

 คาใชสอย   ต้ังไว  1,940,000  บาท  แยกเปน 

1.3.7  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว   400,000   บาท  เพื่อจายเปน 

-  คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  และเทศบัญญัติตางๆ ของสํานักปลัด 

-  คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน หรือ  สิ่งพิมพตางๆ  
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-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางสํานักปลัด คณะ

ผูบริหาร,สมาชิกสภา ในการเขารวมประชุม,อบรม,สัมมนาตางๆ 

-  คาเบี้ยประกันภัย รถสวนกลาง 

-  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางทํางาน  ทําของ ตัดหญา เก็บขยะ จางเหมารถขนสัมภาระ  คาจางจัดทํา

วารสาร ฯลฯ  ( ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.8  ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   ต้ังไว  60,000   บาท  เพื่อจายเปน 

-  คารับรอง  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อเปนคาอาหาร อาหารวาง/เครื่องด่ืม ในการตอนรับบุคคลหรือ  คณะ

บุคคล หรือคาเลี้ยงรับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาล/ประชาคมตางๆในกิจกรรมของเทศบาลทั้งในและ

นอกสถานที่   

  -  คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขงขัน จัดกิจกรรมอันสําคัญ พิธีการหรือกิจกรรม และพิธี  

  เปดอาคารตางๆ   ต้ังไว  30,000  บาท  

  ( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.9  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ต้ังไว  

1,280,000 บาท   เพื่อจายเปน 

( 1 ) คาใชจายในการเลือกต้ัง  ต้ังไว  400,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกต้ัง

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่วไป 00111) 

( 2 ) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว  150,000  บาท   เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา

พาหนะ  คาเชาที่พัก คาใชจายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 

พนักงานจางสํานักปลัด คณะผูบริหาร   และสมาชิกสภา ฯ (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

( 3 )  คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมการตางๆ ท่ีมีความจําเปน และ

เหมาะสม  ต้ังไว  10,000  บาท  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป 00111)  

( 4 ) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา และพวงหรีด สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ

ตามวาระและโอกาสท่ีจําเปนและมีความสําคัญ   ต้ังไว   25,000  บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

( 5 ) คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเขาประเภทรายจายน้ี ต้ังไว 

65,000  บาท  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

( 6 )  โครงการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยชวงเทศกาลบนทองถนน  ต้ังไว  60,000  บาท   

(ต้ังจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัย ฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 00123) 

( 7 )  โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร./หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน (EMS)  ต้ังไว  50,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฝกอบรมทบทวน อปพร./หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน (EMS)  

(ต้ังจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 00123) 
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( 8 )  คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบรอยตําบลจุมจัง  

(โครงการ 3 ดี)  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมการปองกันแกไข 

ปญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในตําบลจุมจัง  

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความ 

เขมแข็งชุมชน 00252) 

( 9 ) โครงการสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน อปพร./หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน ( EMS) ต้ังไว 

50,000 บาท    เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆของ อปพร./หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน 

(EMS)  เชน จัดหาชุดปฏิบัติการ  วัสดุ อุปกรณตางๆในการปฏิบัติงาน ฯลฯ   (ต้ังจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123) 

( 10 ) โครงการปายช่ือถนน/ซอย  ปายจราจร ต้ังไว  50,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา

ปายชื่อถนน/ซอย ตามหมูบานในเขตตําบลจุมจัง (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

( 11 )  โครงการประชุมรวมทองถิ่น ทองท่ีและสวนราชการ   ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปน 

คาใชจายในการดําเนินการประชุมรวมทองถิ่น ทองที่และสวนราชการ  ที่กําหนดจัดขึ้นตามความจําเปนและ 

เหมาะสม (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

( 12 ) โครงการเทศบาลสัญจร  ต้ังไว  30,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุม

ประชาคมในการสรางความสามัคคีของประชาชนสรางความตระหนักในการปกปองสถาบันของชาติ,รายงาน

ผลการดําเนินงานของเทศบาล,รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหบริการดานตางๆ 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

( 13 ) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลจุมจัง  ต้ังไว  50,000  บาท   เพื่อจาย

เปนคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลจุมจัง  

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

( 14 ) โครงการสงเสริมและยกยองคนดี (บุคคลตนแบบ) (โครงการ 3 ดี)  ต้ังไว  30,000  บาท   เพื่อ

จายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและยกยองคนดี (บุคคลตนแบบ) (ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

( 15 )  โครงการสงเสริมการสรางกฎ กติกา ในชุมชน  (โครงการ 3 ดี)  ต้ังไว 15,000  บาท  เพื่อจายเปน

คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการสรางกฎ กติกา ในชุมชน  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252) 

( 16 )  คาใชจายตามโครงการอบรมแกนนําเยาวชนเชิงสรางสรรค (โครงการ 3 ดี) ต้ังไว 50,000 บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดอบรมโครงการดังนี้ 

1. โครงการอบรมแกนนําเยาวชนเชิงสรางสรรค รวมรณรงคตอตานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2555  

2. โครงการอบรมแกนนําเยาวชนเชิงสรางสรรค รวมรณรงคตอตานยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2556 
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(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งชุมชน 00252) 

  ( 17 )  คาใชจายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ต้ังไว 30,000  

  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5  ธันวาคม 2555  

  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

( 18 )  คาใชจายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ  ต้ังไว 30,000 

บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมมหาราชินี  ประจําป  2556    

  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

   ( 19 )  คาใชจายตามโครงการจัดงานวันปยะมหาราช   ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการ 

  จัดงานวันปยะมหาราช   

  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.10  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  200,000   บาท   เพื่อจายเปน 

-  คาบํารุงหรือซอมแซม ครุภัณฑ เชน รถยนต รถจักรยานยนต โตะ ตู เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอรฯ 

-  คาบํารุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง 

-  คาบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เชน วัสดุตางๆ  

( ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

 คาวัสดุ   ต้ังไว  760,000   บาท  แยกเปน 

1.3.11 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ต้ังไว  250,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน  

กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําด่ืม หนังสือพิมพ  ฯลฯ ( ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.12 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  10,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ

ไมโครโฟน อุปกรณเครื่องใช ฯลฯ  ( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป 00111) 

1.3.13 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว    ต้ังไว   30,000   บาท เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช ตางๆ 

เชน ไมกวาด,สบู,ผงซักฟอก ,กระติกน้ํารอน ,คูลเลอรน้ํา, ผาปูโตะ ฯลฯ  

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.14 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   ต้ังไว   400,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง และ 

หลอลื่น เชน  น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล  น้ํามันหลอลื่น  น้ํามันเครื่อง  แกสหุงตม  ฯลฯ 

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.3.15 ประเภทคาวัสดุการเกษตร  ต้ังไว  20,000  บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆที่ใชในการปลูก 

และบํารุงรักษาตนไม ในสํานักงานเทศบาล  เชน ปุย พันธุพืช วัสดุเพาะชํา  มีด เปนตน  

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

 1.3.16  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว 20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการโฆษณา 

 และเผยแพร เชน  ปายประชาสัมพันธ  รูปสีขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย พูกัน สี ฯลฯ  

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 
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 1.3.17  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับ 

 คอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เมาส สายเคเบิล ฯลฯ  

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไว รวม  435,000   บาท     แยกเปน  

1.4.1 ประเภทคาไฟฟา  ต้ังไว  400,000  บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับเทศบาล กิจการประปาของ 

เทศบาล และคาไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.4.2 ประเภทคาโทรศัพท  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชติดตอราชการของเทศบาล 

และคา Internet  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.4.3 ประเภทคาไปรษณีย  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง

ตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย   

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 00111) 

 1.5  หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังไว  รวม  185,000  บาท แยกเปน 

1.5.1  ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ต้ังไว 20,000  บาท 

-  เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวน

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2556  ทั้งนี้จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ

แลว( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.5.2  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการอ่ืน  ต้ังไว  140,000  บาท  เพื่อจายเปน 

- เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกุฉินารายณ  ดังนี้ 

1. การจัดงานรัฐพิธี  จํานวน  10,000   บาท 

 2. การปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษาและแกไขปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  จํานวน 20,000 บาท  

 3. งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  10,000  บาท  

 4. งานฉลองสมโภชนกุฉินารายณครบรอบ 100 ป  จํานวน  100,000  บาท 

ทั้งนี้จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.5.3  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน  ต้ังไว 25,000  บาท  เพื่อจายเปน 

- เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอกุฉินารายณ  จํานวน  10,000  บาท  

ทั้งนี้จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว 

 ( ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

- เงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน  15,000  บาท 

ทั้งนี้จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว 

( ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

 1.6  หมวดรายจายอ่ืน   ต้ังไว   -    บาท 
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2.  รายจายเพื่อการลงทุน       ต้ังไว   รวม   95,000 บาท  แยกเปน   

 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ต้ังไว  รวม    95,000   บาท  แยกเปน 

1. คาครุภัณฑ  ต้ังไว  33,000  บาท  

1.1 ครุภัณฑสํานักงาน    ต้ังไว  9,000  บาท 

(1)  คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอเลื่อน  ต้ังไว  9,000  บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมี 

ลอเลื่อน จํานวน 5 ตัว (ซื้อตามราคาทองถิ่น)   

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

1.2  ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ต้ังไว   24,000   บาท 

(1)  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  ต้ังไว 19,000  บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน็ตบุค โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม 

นอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz 

จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth  

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

(2)  คาจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร ต้ังไว 5,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอรสี-ขาว/ดํา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ความสามารถ Print,Copy,Scan.Fax,Network 

- ความละเอียดในการพิมพ 4800x1200 dpi 

- ความเร็วในการพิมพ ขาว/ดํา 9.7 ipm,สี 5.5 ipm 

- ความละเอียดในการสแกน 1200x2400 dpi  (ซื้อตามราคาทองถิ่น)   

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

2. คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว  62,000 บาท 

 2.1 คากอสรางศาลารับรอง  ต้ังไว  46,500  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางศาลารับรองผูมาติดตอราชการ    

ขนาดกวาง  3  เมตร ยาว  5  เมตร พื้นที่ไมนอยกวา  15  เมตร 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

2.2 คาตอเติมหองถายเอกสาร  ต้ังไว  15,500  บาท  เพื่อจายเปนคาตอเติมหองถายเอกสาร  

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111) 

 

-------------------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานกองคลัง 

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

ต้ังงบประมาณการรายจายท้ังสิ้น  2,273,160  บาท    แยกเปน 

1.  รายจายประจําต้ังไว  รวม  2,252,760  บาท     แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     ต้ังไว  รวม  1,226,340    บาท   แยกเปน 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  1,019,520  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล

กอง 

คลังโดยคํานวณต้ังจาย 12 เดือน ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนระดับ  ดังนี้  

-   ตําแหนง   นักบริหารงานคลัง     เดือนละ  16,190  บาท เปนเงิน  194,280  บาท  

 -   ตําแหนง   จพง.การเงินและบัญชี  เดือนละ  13,910  บาท   เปนเงิน  166,920  บาท    

-   ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ  เดือนละ  11,000  บาท    เปนเงิน  132,000   บาท 

-   ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ      เดือนละ    9,960  บาท     เปนเงิน  119,520  บาท 

-   ตําแหนง   จพง.จัดเก็บรายได     เดือนละ  10,190  บาท     เปนเงิน  122,280  บาท 

-   ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ     เดือนละ  11,200  บาท เปนเงิน  134,400  บาท 

-   ตําแหนง   นักวิชาการคลัง     เดือนละ    8,970  บาท    เปนเงิน  107,640  บาท 

-   เงินปรับระดับ  หรือขั้นเงินเดือน  รวมทุกตําแหนง             ต้ังไว  42,480  บาท 

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  00113 ) 

1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ต้ังไว  206,820  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับ

เพิ่มตามคุณวุฒิ  ของพนักงานเทศบาลกองคลัง  ดังนี้ 

1.1.2.1  เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว   ต้ังไว  186,420  บาท   

-  ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ (นิมิตร)        เปนเงิน   27,900   บาท  

-  ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ (โสรญา)             เปนเงิน   48,000   บาท   

-  ตําแหนง   เจาพนักงานจัดเก็บรายได    เปนเงิน   25,140    บาท    

-  ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ     เปนเงิน   13,020   บาท  

 -  ตําแหนง   นักวิชาการคลัง      เปนเงิน   72,360   บาท  

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 )  

1.1.2.2  เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ต้ังไว  20,400  บาท     

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

-  ตําแหนง    เจาพนักงานพัสดุ (โสรญา) เดือนละ 530 บาท เปนเงิน   6,360   บาท                     

-  ตําแหนง   เจาพนักงานจัดเก็บรายได  เดือนละ 160 บาท เปนเงิน   1,920    บาท   

-  ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ   เดือนละ 110 บาท เปนเงิน   1,320    บาท   

-   ตําแหนง   นักวิชาการคลัง   เดือนละ 740 บาท เปนเงิน   8,880    บาท    

    ( ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 
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    1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว  ต้ังไว  รวม 471,420  บาท   แยกเปน 

1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางกองคลัง โดยคํานวณต้ังจาย 12 เดือน ตาม

คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน   ต้ังไว  471,420  บาท  แยกเปน 

1.2.1.1  เงินเดือนแกพนักงานจาง   ต้ังไว  343,920  บาท   ดังนี้ 

-   ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได เดือนละ  8,260   บาท    เปนเงิน   99,120  บาท    

-   ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได เดือนละ  7,330  บาท     เปนเงิน   87,960  บาท    

-   ผูชวยเจาหนาที่การเงินฯ เดือนละ  6,270  บาท     เปนเงิน   75,240  บาท  

-  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  เดือนละ  6,800  บาท     เปนเงิน   81,600  บาท  

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 )  

1.2.1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว ต้ังไว  127,500 บาท  ดังนี้ 

-  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได   2   อัตรา    เปนเงิน   68,340   บาท 

-  ผูชวยเจาหนาที่การเงินฯ               เปนเงิน   32,760   บาท 

-  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ     เปนเงิน   26,400   บาท  

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 )     

 1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ   ต้ังไว   รวม 555,000  บาท   แยกเปน 

 คาตอบแทน  ต้ังไว 135,000 บาท  แยกเปน 

 1.3.1  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวน 

 ทองถิ่น   ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปน 

-  คาตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ  เชน คาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113 )     

1.3.2  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  25,000   บาท  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา 

บุตรใหแกพนักงานเทศบาลกองคลัง  

( ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113 )            

1.3.3  ประเภทเงินชวยเหลือคาเชาบาน    ต้ังไว   30,000   บาท  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน 

ใหแกพนักงานเทศบาลกองคลัง   

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113 )                   

1.3.4  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ต้ังไว   50,000   บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ 

คารักษาพยาบาลใหแกพนักงานและผูมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล    

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113 )                   

คาใชสอย  ต้ังไว  380,000  บาท  แยกเปน 

1.3.5  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  80,000   บาท  เพื่อจายเปน 

-  คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  และเทศบัญญัติตางๆ ของกองคลัง 

-  คาซักฟอก  คาตักสิ่งปฏิกูล 

-  คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน หรือ สิ่งพิมพตางๆ  

 



- 45 - 

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางกองคลัง  ในการเขา 

รวมประชุม,อบรม,สัมมนาตางๆ 

-  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางทํางาน  ทําของ  จางเหมารถขนสัมภาระ  ฯลฯ 

( ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

1.3.6  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว 

280,000  บาท  เพื่อจายเปน 

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   

คาเชาที่พัก คาใชจายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และ 

พนักงานจาง  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

(2)  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 

ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เชน คาจางพนักงานเดินสํารวจ, คาวัสดุอุปกรณ  และ 

คาใชจายอ่ืนๆ  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

1.3.7  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  20,000   บาท   เพื่อจายเปน 

-  คาบํารุงหรือซอมแซม  ครุภัณฑ  เชน  โตะ  ตู  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ 

-  คาบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เชน วัสดุตางๆ  

( ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

คาวัสดุ    ต้ังไว   40,000   บาท    แยกเปน 

           1.3.8  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกเมาสสายเคเบิล ฯลฯ 

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค     ต้ังไว รวม - บาท        

1.5  หมวดเงินอุดหนุน           ต้ังไว รวม -         บาท   

1.6  หมวดรายจายอ่ืน       ต้ังไว     รวม -         บาท   

2.  รายจายเพื่อการลงทุน       ต้ังไว   รวม   20,400   บาท   แยกเปน 

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง    ต้ังไว  รวม  20,400   บาท   แยกเปน   

 1. คาครุภัณฑ  ต้ังไว   20,400   บาท 

   1.1  คาครุภัณฑสํานักงาน   ต้ังไว  20,400  บาท 

  (1)  คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร   ต้ังไว  8,400 บาท  เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อนเหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  2  ตู  

      ( ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

  (2)  คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ   ต้ังไว  12,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ  จํานวน  6  

ตัว 

  ( ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 00113 ) 

 

----------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณการรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานกองชาง 

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

ต้ังงบประมาณการรายจาย  ท้ังสิ้น  รวม  6,120,337   บาท   แยกเปน 

1.  รายจายประจํา   ต้ังไว   รวม   5,951,337   บาท       แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    ต้ังไว  รวม     553,680    บาท    แยกเปน 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  536,940  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลดังนี้ 

-   ตําแหนง  นักบริหารงานชาง   เดือนละ 15,430   บาท ต้ังไว   185,160   บาท 

-   ตําแหนง  นายชางโยธา    เดือนละ 16,880   บาท ต้ังไว   202,560   บาท  

-   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ     เดือนละ 11,000  บาท ต้ังไว   132,000   บาท  

-   เงินปรับระดับหรือขั้นเงินเดือน รวมทุกตําแหนง   ต้ังไว      17,220   บาท  

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ต้ังไว  16,740  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่ม

ตามคุณวุฒิแกพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ    ต้ังไว    15,420   บาท 

 - เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ    ต้ังไว     1,320   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241) 

1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว  ต้ังไว  รวม   618,840  บาท   แยกเปน 

1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว   618,840   บาท   

1.2.1.1 เงินเดือนพนักงานจาง  ต้ังไว  451,200    บาท  แยกเปน 

-  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา    เดือนละ  9,910   บาท เปนเงิน  118,920   บาท   

-  ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา    เดือนละ  8,260 บาท  เปนเงิน    99,120    บาท   

-  ตําแหนง  ผูชวยชางสํารวจ   เดือนละ  7,330 บาท  เปนเงิน    87,960    บาท   

-  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่การประปา  เดือนละ  6,050   บาท     เปนเงิน    72,600   บาท   

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

(ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241) 

1.2.1.2 เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว  ต้ังไว   167,640   บาท  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของ 

พนักงานจาง ดังนี้ 

-  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา    ต้ังไว    28,500   บาท 

-  ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา 2 อัตรา   ต้ังไว    83,700   บาท 

-  ตําแหนง  ผูชวยชางสํารวจ    ต้ังไว    20,040   บาท 

-  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่การประปา  ต้ังไว    35,400   บาท 

 (ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241) 

1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ต้ังไวรวม  1,830,000   บาท  แยกเปน 
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คาตอบแทน  ต้ังไว  80,000  บาท  แยกเปน 

1.3.1  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา  

บุตรใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241) 

1.3.2  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา 

รักษาพยาบาลใหแกพนักงานและผูมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล   (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241) 

คาใชสอย  ต้ังไว  1,130,000   บาท  แยกเปน 

1.3.3  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปน 

-  คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และเทศบัญญัติตางๆ ของกองชาง 

-  คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ  

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางกองชางในการเขารวม 

ประชุม อบรม สัมมนาตางๆ 

-  คาเบี้ยประกันภัย  

-  คาจางเหมาบริการ เชน คาจางทํางาน ทําของ จางเหมารถขนสัมภาระ ฯลฯ 

-  คาจางตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241) 

1.3.4  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

ต้ังไว  30,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  

คาเชาที่พัก  คาใชจายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงาน 

จางกองชาง  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน  00241) 

1.3.5  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว 1,000,000  บาท  เพื่อจายเปน 

-  คาบํารุงหรือซอมแซม ครุภัณฑ เชน รถจักรยานยนต โตะ ตู เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตัดหญา ครุภัณฑ  

ระบบประปา ฯลฯ   เปนเงิน  100,000  บาท 

-  คาบํารุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง      รวมเปนเงิน   900,000   บาท 

1.  คาซอมบํารุงถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีต  เปนเงิน  400,000   บาท 

2. คาซอมบํารุงถนนลูกรัง    เปนเงิน   500,000   บาท 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน  00241) 

คาวัสดุ  ต้ังไว  620,000  บาท  แยกเปน 

1.3.6  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  400,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา  

สวิทช  บัลลาสต สตารทเตอร ฯลฯ ที่ใชในอาคารที่ทําการ ตลอดจนไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน และการ 

ประปา (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 00241) 

1.3.7  ประเภทคาวัสดุกอสราง    ต้ังไว   200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตางๆ  

สวาน  กบไสไม  เลื่อย  คอน คีม สี  ทินเนอร  ทอ และอุปกรณประปา  ฯลฯ  ที่ใชในอาคารสํานักงาน   
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ตลอดจนการประปาในความรับผิดชอบของเทศบาล (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน 

เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   00241) 

1.3.8  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร    ต้ังไว  20,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เมาสสายเคเบิล ฯลฯ  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน 

เคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241) 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค  ต้ังไว  รวม        -       บาท        

1.5  หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังไว  รวม    2,948,817  บาท    แยกเปน   

 1.5.1  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ ต้ังไว 2,948,817   บาท  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวน 

ภูมิภาคสาขาอําเภอกุฉินารายณ  ในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาไฟฟาแรงตํ่า  ดังนี้ 

(1)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานจุมจัง (ทางไป ร.ร. จุมจังพลังราษฎร)  หมูที่ 1 ตําบลจุมจัง 

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8 เมตร  จํานวน 2  ตน  และพาดสายอลูมิเนียม

หุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2 เสน ระยะทาง  115 เมตร เปนเงินประมาณดําเนินการทั้งสิ้น   

25,527  บาท(สองหม่ืนหาพันหารอยยี่สิบเจ็ดบาทถวน) 

(2)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานจุมจัง (ถ.จุมจัง-โคกกลาง ซ.ซายมือ)  หมูที่ 1 ตําบลจุมจัง  

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8 เมตร  จํานวน  10  ตน  และพาดสายอลูมิเนียม 

หุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  420  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   90,833  บาท(เกาหม่ืนแปดรอยสามสิบสามบาทถวน) 

(3)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานจุมจัง ( ซ. เมรุ ขางโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร)  หมูที่ 1  

ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8,9  เมตร  จํานวน 11,2  ตน  และ 

พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  560  เมตร  เปนเงิน 

ประมาณดําเนินการทั้งสิ้น   132,794  บาท(หนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันเจ็ดรอยเกาสิบสี่บาทถวน) 

(4)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานจุมจัง ( ซ. หนาอนามัย)  หมูที่ 2,9  ตําบลจุมจัง อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 35  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุม 

ฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  1,240  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   302,177  บาท(สามแสนสองพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถวน) 

(5)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานจุมจัง ( ซ. กองทุน- ร.ร.จุมจังอุปกรณเจริญเวทย)  หมูที่ 2   

ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 9 ตน  และพาดสาย 

อลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  260  เมตร  เปนเงินประมาณ 

ดําเนินการทั้งสิ้น   77,722  บาท(เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยยี่สิบสองบาทถวน) 

(6)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานจุมจัง ( คุมบานเทอดไทย)  หมูที่ 2 ตําบลจุมจัง  อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 4  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุม 

ฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  400  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   60,323  บาท(หกหม่ืนสามรอยยี่สิบสามบาทถวน) 

(7)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานหนองแข (ซ. บานนายรุงธิวา)  หมูที่ 3 ตําบลจุมจัง อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน  10  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุม 

ฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  400  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 
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ทั้งสิ้น   81,519  บาท(แปดหม่ืนหนึ่งพันหารอยสิบเกาบาทถวน) 

(8)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานหนองแข (ซ. ทางไปบานนาเหนือ)  หมูที่ 3  ตําบลจุมจัง  

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 12  ตน  และพาดสายอลูมิเนียม 

หุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  440  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   95,443  บาท(เกาหม่ืนหาพันสี่รอยสี่สิบสามบาทถวน) 

(9)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานหนองแข (ซ. หนองนางโยง)  หมูที่ 3  ตําบลจุมจัง อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 7  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุม 

ฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  240  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   61,726  บาท(หกหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยยี่สิบหกบาทถวน) 

(10)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานหนองแข (ซ. หนองโคง)  หมูที่ 3  ตําบลจุมจัง อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 7  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุม 

ฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  240  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   61,052  บาท(หกหม่ืนหนึ่งพันหาสิบสองบาทถวน) 

(11)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานหนองแข (คุมบานสวน)  หมูที่ 3  ตําบลจุมจัง อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 8  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุม 

ฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  160  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   62,396  บาท(หกหม่ืนสองพันสามรอยเกาสิบหกบาทถวน) 

(12)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานนาเหนือ (ซ.กองทุน)  หมูที่ 4  ตําบลจุมจัง อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 12  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุม 

ฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  160  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   83,719  บาท(แปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสิบเกาบาทถวน) 

(13)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานนาสีนวล (ซ.ทุงหนองมน-ทางลงฝาย)  หมูที่ 5  ตําบล 

จุมจัง อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 20 ตน และพาดสาย 

อลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  720  เมตร  เปนเงินประมาณ 

ดําเนินการทั้งสิ้น   182,636.-  บาท(หนึ่งแสนแปดหม่ืนสองพันหกรอยสามสิบหกบาทถวน) 

(14)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานหนองหัวแฮด (ทางไปบานหนองโน)  หมูที่ 7  ตําบลจุมจัง 

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8,9  เมตร  จํานวน 5,2ตน และพาดสาย 

อลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  ๙๙๕  เมตร  เปนเงินประมาณ 

ดําเนินการทั้งสิ้น   165,186  บาท(หนึ่งแสนหกหม่ืนหาพันหนึ่งรอยแปดสิบหกบาทถวน) 

(15)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานนอยเจริญ (แยกตลาดไปบานกลาง,คุมผูใหญบาน)   

หมูที่ 8  ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 4  ตน  และ 

พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  130  เมตร  เปนเงิน 

ประมาณดําเนินการทั้งสิ้น   40,586  บาท(สี่หม่ืนหารอยแปดสิบหกบาทถวน) 

(16)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานนอยเจริญ (คุมนาหนองนกเปด)  หมูที่ 8  ตําบลจุมจัง 

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 10  ตน  และพาดสายอลูมิเนียม 

หุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  380  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 
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ทั้งสิ้น   83,384  บาท(แปดหม่ืนสามพันสามรอยแปดสิบสี่บาทถวน) 

(17)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานนอยเจริญ (ทางไปบานเหลาไฮงาม)  หมูที่ 8  ตําบลจุมจัง 

 อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 24 ตน  และพาดสายอลูมิเนียม 

หุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  980  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   204,313  บาท(สองแสนสี่พันสามรอยสิบสามบาทถวน) 

(18)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานสันติสุข (คุมสันติสุข)  หมูที่ 9  ตําบลจุมจัง อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 5  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุม 

ฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  200  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการ 

ทั้งสิ้น   45,766  บาท(สี่หม่ืนหาพันเจ็ดรอยหกสิบหกบาทถวน) 

(19)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานโคกประสิทธิ์  หมูที่ 10 ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ   

จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 23  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50   

ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  820  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการทั้งสิ้น  204,417 บาท 

(สองแสนสี่พันสี่รอยสิบเจ็ดบาทถวน) 

(20)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานนอยเจริญ ( ซ.คําดอกไม-หนองโคง 2 )  หมูที่ 11  ตําบล 

จุมจัง อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 23  ตน  และพาดสาย 

อลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  780  เมตร  เปนเงินประมาณ 

ดําเนินการทั้งสิ้น   191,020  บาท(หนึ่งแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันยี่สิบบาทถวน) 

(21)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานโคกกลาง  หมูที่ 6  ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ  

จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 13 ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50  

 ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  440  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการทั้งสิ้น  115,329  บาท 

(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหาพันสามรอยยี่สิบเกาบาทถวน) 

(22)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานโคกกลาง  หมูที่ 12  ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ   

จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 26  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50 

ตารางมิลลิเมตร จํานวน  2  เสน  ระยะทาง 1,140 เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการทั้งสิ้น  245,615  บาท 

(สองแสนสี่หม่ืนหาพันหกรอยสิบหาบาทถวน) 

(23)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานสุขสวัสด์ิ  หมูที่ 13  ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ   

จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 7  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50   

ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  180  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการทั้งสิ้น   58,667  บาท 

(หาหม่ืนแปดพันหกรอยหกสิบเจ็ดบาทถวน) 

(24)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานอางแกว  หมูที่ 14  ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ   

จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 6  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50   

ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง 120  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการทั้งสิ้น   46,786  บาท 

(สี่หม่ืนหกพันเจ็ดรอยแปดสิบหกบาทถวน) 

(25)  คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานหนองแข (ซ.หลัง ร.ร.หนองจระเขเรืองศิลป หมูที่ 15   

ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 24  ตน  และพาด 

สายอลูมิเนียมหุมฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  780  เมตร  เปนเงิน 



- 51 - 

ประมาณดําเนินการทั้งสิ้น   198,395  บาท(หนึ่งแสนเกาหม่ืนแปดพันสามรอยเกาสิบหาบาทถวน) 

(26) คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า  บานหนองแข (ซ.นายถวัลย) หมูที่ 15  ตําบลจุมจัง อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ   ปกเสา คอร. ขนาด  8  เมตร  จํานวน 3  ตน  และพาดสายอลูมิเนียมหุม 

ฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  2  เสน  ระยะทาง  40  เมตร  เปนเงินประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 

31,486  บาท(สามหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบหกบาทถวน) 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  00242)  

1.6  หมวดรายจายอ่ืน   ต้ังไว   -   บาท 

2. รายจายเพื่อการลงทุน  ต้ังไว   รวม  169,000  บาท 

คาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไว  169,000  บาท    แยกเปน 

1. ครุภัณฑ    ต้ังไว  169,000  บาท 

1.1  ครุภัณฑสํานักงาน   ต้ังไว  12,000  บาท 

 1.1.1  คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร   ต้ังไว   12,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารดังตอไปนี ้

 -  ตูบานเลื่อน จํานวน  2  ตู  ๆ  ละ   4,000.-บาท   เปนเงิน   8,000  บาท 

 -  ตูเก็บเอกสารเหล็ก  2  บานประตู  จํานวน  1  ตู    เปนเงิน   4,000  บาท 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  00241) 

 1.2  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  19,000  บาท 

 1.2.1  คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค    ต้ังไว  19,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 

สําหรับกองชาง จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย 

กวา 2.2 GHz และรองรับหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

 (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  00241) 

 

 

 1.3  ครุภัณฑอ่ืน ๆ  ต้ังไว  138,000  บาท 

 1.3.1  คาจัดซื้อปมน้ําบาดาล(ซัมเมอรส) ระบบประปาหมูบาน   ต้ังจายไว   100,000  บาท  เพื่อจายเปนคา 

จัดซื้อปมน้ําบาดาล(ซัมเมอรส)รุนไฟฟา 1 เฟส 220 V จํานวน 4 ตัว ๆ ละ  25,000  บาท   

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา 00332) 

 1.3.2  คาจัดซื้อตูคอนโทรลไฟฟาสําหรับควบคุมปมน้ํา   ต้ังจายไว  38,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู 

คอนโทรลไฟฟาสําหรับควบคุมปมน้ํา ขนาด 1 แรงมา จํานวน 4  ตู ๆ ละ  9,500   บาท   
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(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  00332) 

2. ท่ีดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไว      -      บาท  แยกเปน 

--------------------------------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณการรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานกองการศึกษา  

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

ต้ังงบประมาณการรายจายท้ังสิ้น  9,267,320    บาท  แยกเปน 

1.  รายจายประจํา  ต้ังไว    รวม   8,977,320  บาท   แยกเปน 

 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     ต้ังไว    1,089,420  รวม   บาท   แยกเปน 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว   851,820   บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล 

กองการศึกษา  โดยคํานวณต้ังจาย  12  เดือน  ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนระดับ  ดังนี ้

- ตําแหนง   นักบริหารการศึกษา       เดือนละ  1 3,910  บาท      เปนเงิน   166,920   บาท 

- ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา  เดือนละ  13,470  บาท เปนเงิน   161,640   บาท 

- ตําแหนง  เจาหนาที่ธุรการ              เดือนละ    6,400  บาท    เปนเงิน     76,800   บาท 

- เงินปรับระดับ หรือขั้นเงินเดือน        จํานวน     14,640   บาท 

( ต้ังจายจากเงินรายได (420,000)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 ) 

-  ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน    เดือนละ  1 2,530  บาท     เปนเงิน   1 50,360   บาท 

-  ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน     เดือนละ    9,440  บาท     เปนเงิน   113,280   บาท 

-  เงินปรับระดับ หรือขั้นเงินเดือน        จํานวน     11,280    บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได ( 274,920) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห 00231) 

-  ตําแหนง นักวิชาการเกษตร    เดือนละ  12,240  บาท     เปนเงิน   1 46,880   บาท 

-  เงินปรับระดับ หรือขั้นเงินเดือน        จํานวน      10,020   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได (156,900) ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร 00321 ) 

1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ต้ังไว    237,600  บาท   

1.1.2.1 เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว   ต้ังไว   193,320   บาท   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

ของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา  ดังนี้ 

-  ตําแหนง   นักบริหารงานการศึกษา  จํานวน    13,080   บาท 

-  ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา   จํานวน    18,360   บาท   

- ตําแหนง   เจาหนาที่ธุรการ   จํานวน    31,200   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได (62,640) ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

-  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน   จํานวน   29,640 บาท 

-  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน   จํานวน   67,920   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได (97,560)  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231) 

- ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร   จํานวน    33,120   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร  00321) 
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1.1.2.2 เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ต้ังไว  44,280  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ   ที่ กพ.  หรือ

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองคุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพนักงาน

เทศบาลกองการศึกษา ดังนี้ 

-  ตําแหนง   นักบริหารการศึกษา      เดือนละ     1,680   บาท  เปนเงิน   20,160   บาท 

- ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา     เดือนละ        210   บาท     เปนเงิน     2,520   บาท 

- ตําแหนง    เจาหนาที่ธุรการ       เดือนละ        320   บาท        เปนเงิน     3,840   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได (26,520)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

-  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน    เดือนละ      320   บาท      เปนเงิน   3,840   บาท 

-  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน     เดือนละ      740   บาท      เปนเงิน   8,880   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได (12,720) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231) 

-  ตําแหนง นักวิชาการเกษตร    เดือนละ      420   บาท      เปนเงิน   5,040   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร  00321) 

1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว  ต้ังไว  722,640  บาท   แยกเปน 

1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง   โดยคํานวณต้ังจาย  12  เดือน  

ตามคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  ต้ังไว   722,640  บาท  แยกเปน 

1.2.1.1 เงินเดือนพนักงานจาง  ต้ังไว  532,080   บาท   ดังน้ี 

พนักงานจางตามภารกิจ    ต้ังไว 468,000   บาท 

-  ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการเกษตร    เดือนละ   8,740  บาท     เปนเงิน     104,880   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร  00321) 

-  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   เดือนละ  7,140  บาท เปนเงิน     85,680   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231) 

-  ตําแหนง  ผูชวยสันทนาการ   เดือนละ   8,740  บาท     เปนเงิน     104,880   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 00262) 

-  ตําแหนง   ผูชวยครูผูดูแลเด็กในสวนที่เกินจากเงินอุดหนุน  จํานวน  12  อัตรา  เปนเงิน   172,560  บาท  

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

พนักงานจางท่ัวไป ต้ังไว 64,080 บาท 

-  ตําแหนง  คนงานทั่วไป   เดือนละ   5,340  บาท เปนเงิน    64,080   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

1.2.1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว  ต้ังไว   190,560   บาท   

พนักงานจางตามภารกิจ        ต้ังไว   172,560    บาท 

-  ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการเกษตร                          จํานวน     75,120   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร  00321) 

-  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน    22,320   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231) 

 

-  ตําแหนง  ผูชวยสันทนาการ                จํานวน    75,120   บาท 
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(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 00262) 

พนักงานจางท่ัวไป ต้ังไว   18,000    บาท 

-  ตําแหนง   คนงานทั่วไป    จํานวน     18,000   บาท 

(ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ต้ังไว รวม  5,467,460 บาท    แยกเปน 

คาตอบแทน   ต้ังไว  100,000  บาท  แยกเปน 

1.3.1  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว  30,000 บาท  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ 

การศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์  ของกองการศึกษา    

(ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

1.3.2  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา 

รักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลกองการศึกษา    

(ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

 คาใชสอย   ต้ังไว 3,245,800 บาท  แยกเปน 

1.3.3  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ต้ังไว  240,000  บาท  เพื่อจายเปน 

 -  คาเย็บหนังสือ ถายเอกสาร เขาปกหนังสือ  และขอบังคับตางๆ  

-  คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ  

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง และครูผูดูแลเด็ก สังกัด

กองการศึกษา  ในการเขารวมประชุม,อบรม,สัมมนาตางๆ 

-  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางทํางาน  ทําของ  จางเหมารถขนสัมภาระ  ฯลฯ 

(ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

  1.3. 4  ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว  50,000  บาท  แยกเปน 

-  คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ  พิธีการหรือกิจกรรมตางๆ   ต้ังไว  50,000  บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตางๆ   หรือกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล   

(ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

1.3.5  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  

ต้ังไว  2,905,800   บาท  เพื่อจายเปน 

( 1 ) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว 200,000 บาท   เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  

คาพาหนะ คาเชาที่พัก   คาใชจายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  

พนักงานจางและครูผูดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา       

(ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 

( 2 ) คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ต้ังไว  1,255,800   บาท   

โดยแยกเปนรายละเอียดดังนี้ 

 

 

2.1  ประเภทคาอาหารกลางวัน    ต้ังไว  1,255,800   บาท   เพื่อจายเปน  
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- คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  280  วัน  นักเรียน  345  คน  อัตราคนละ 13 บาท/

วัน (ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2555)  รวมเปนเงิน  1,255,800  บาท  แยกเปน 

        -  ศพด.จุมจัง           จํานวน   70  คน     เปนเงิน   254,800    บาท 

      -  ศพด.โคกกลาง     จํานวน   50  คน    เปนเงิน   1 82,000    บาท 

      -  ศพด.นาสีนวล     จํานวน   34  คน    เปนเงิน   123,760   บาท 

      -  ศพด.หนองหัวแฮด  จํานวน   20 คน   เปนเงิน    72,800    บาท 

-  ศดว.บูรพาภิรมย     จํานวน   97 คน    เปนเงิน   3 53,080   บาท 

  -  ศดว.จุมจังเหนือ       จํานวน   7 4  คน    เปนเงิน   2 69,360   บาท 

ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 

 ( 3 ) คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว  85,000  บาท   เพื่อจายเปน 

คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก อัตราคนละ 5,000 บาท/ป จํานวน  17  คน ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเม่ือไดรับ

การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) 

( 4 ) คาใชจายตามโครงการสงเสริมการจัดงานสําคัญของเด็กและเยาวชน (โครงการ 3 ดี)  

ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการจัดงานสําคัญของเด็กและ 

เยาวชน  เชน  วันเด็กแหงชาติ วันสุนทรภู   วันเยาวชนแหงชาติ  ฯลฯ  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 ) 

  ( 5 ) คาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจําป 2555  ต้ังไว 50,000  บาท    

  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจําป  2555 (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263 ) 

  ( 6 ) คาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําป  2556  ต้ังไว 250,000 บาท   

  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําป  2556  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263 ) 

( 7 ) คาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเขาปริวาสกรรมประจําตําบลจุมจัง  (โครงการ 3 ดี)  

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญเขาปริวาสกรรมประจํา 

ตําบลจุมจัง  (ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา 

และวัฒนธรรมทองถิ่น 00263 ) 

( 8 ) คาใชจายตามโครงการบัณฑิตนอย  ต้ังไว  15,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมตามโครงการ 

บัณฑิตนอย เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลจุมจัง   

( ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 ) 

  ( 9 ) คาใชจายตามโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินี  

  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

  การปลูกตนไม  ปรับปรุงสวนสาธารณะ  เพื่อแกไขปญหาภาวะโลกรอน  และรวมถวายสักการะในวโรกาส 

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  เนื่องใน 
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  วโรกาสตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งาน 

  อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322) 

  (10 ) คาใชจายตามโครงการหน่ึงคน  หน่ึงตน หน่ึงฝน  เพื่อปวงชนชาวไทย  ต้ังไว 20,000 บาท   

  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่งฝน  เพื่อปวงชนชาวไทย 

  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 ) 

(11) โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ 3 ดี)  

 ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน  

เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตําบลจุมจัง (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร   

งานสงเสริมการเกษตร 00321) 

(12) คาใชจายตามโครงการจัดสงนักกีฬาและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเขารวมการแขงขันกีฬา

เทศบาลสัมพันธและกีฬาอ่ืนๆ  ต้ังไว 120,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาและ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเขารวมการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธและกีฬาอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือหนวยงานอ่ืนจัดขึ้น   (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 00262 ) 

 (13 ) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลจุมจัง  ต้ังไว 250,000 บาท  เพื่อจายเปน 

 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตาง ๆ ภายในตําบลจุมจัง   (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬา และนันทนาการ 00262 ) 

(14 ) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมดานอาชีพใหแกเด็ก  เยาวชน  กลุมสตรี  ผูดอยโอกาส  คน

พิการ ผูสูงอายุ และประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลจุมจัง (โครงการ 3 ดี)  ต้ังไว 200,000 บาท  เพื่อ

เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอาชีพและกิจกรรมตางๆ ใหแกเด็ก เยาวชน กลุมสตรี ผูดอยโอกาส  

คนพิการ  ผูสูงอายุ  และประชาชน  ในเขตเทศบาลตําบลจุมจัง  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252 ) 

  (15 ) คาใชจายตามโครงการสงเสริมบวชเรียนภาคฤดูรอน  ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อเปนคาใชจาย 

  ในการดําเนินการจัดโครงการสงเสริมบวชเรียนภาคฤดูรอนใหกับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เทศบาลตําบล 

  จุมจัง   (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งาน 

  ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263 ) 

  (16 ) คาใชจายตามโครงการสงเสริมการใชปุยจากธรรมชาติ (โครงการ 3 ดี)  ต้ังไว 20,000 บาท   

  เพื่อเปนคาใชจาย ในการดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการใชปุยจากธรรมชาติ  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 

  ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 00321 ) 

 

 

 

 

 

  ( 17 ) คาใชจายตามโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน  ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายใน 

  การดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน แผนงาน 

  การเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 00321) 



- 58 - 

  ( 18 ) คาใชจายตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุมออมทรัพยในชุมชน (โครงการ 3 ดี)   

  ต้ังไว 20,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุมออม 

  ทรัพยในชุมชน  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริม 

  และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252 ) 

 ( 19 ) คาใชจายตามโครงการอบรมและเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน (โครงการ 3 ดี)  

 ตั้งไว 10,000 บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดโครงการอบรมและเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการจัดทํา 

 บัญชีครัวเรือน  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ 

 สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252 ) 

  ( 20 ) คาใชจายตามโครงการตลาดนัดสีเขียวปลอดสารพิษ ต้ังไว 20,000 บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน 

  การดําเนินการตามโครงการตลาดนัดสีเขียวปลอดสารพิษ  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน  

  การเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 00321) 

  ( 21 )  คาใชจายตามโครงการแหเทียนเขาพรรษา  ต้ังไว 60,000 บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการ 

  ดําเนินการจัดโครงการแหเทียนเขาพรรษาในชวงระยะเขาพรรษา  ทั้ง  9  วัด  ในเขตเทศบาลตําบลจุมจัง 

 (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ 

 วัฒนธรรมทองถิ่น 00263 ) 

 ( 22 )  คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู แกผูนําหมูบาน และผูนําองคกรภาค 

 ประชาชนอ่ืนๆ ในระดับหมูบาน/ชุมชน และตําบล  ต้ังไว 50,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการ 

 ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู แกผูนําหมูบาน และผูนําองคกรภาคประชาชนอ่ืน ๆ  

 ในระดับ หมูบาน/ชุมชน และตําบล    เพื่อใหสามารถเปนแกนนําการพัฒนาที่เขมแข็ง และสนับสนุนใหเกิด 

 เครือขายความรวมมือภาคประชาชนในการพัฒนาตําบล  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252 ) 

        1.3.6  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว 50,000 บาท  เพื่อจายเปน 

-  คาบํารุงหรือซอมแซม  ครุภัณฑ  เชน   โตะ  ตู  เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ 

-  คาบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เชน วัสดุตางๆ  

( ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 ) 

 คาวัสดุ   ต้ังไว   2,121,660   บาท 

  1.3.7 ประเภทวัสดุสํานักงาน   ต้ังไว  3,000  บาท  เพื่อจาเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมีลอ 

  จํานวน 1  ตัว ๆ ละ 3,000  บาท  ( ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป 

  เกี่ยวกับการศึกษา 00211 ) 

  1.3. 8 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  37,500  บาท  เพื่อจายเปนคาเครื่องนอน ใหกับเด็กใน 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ยากไร  จํานวน 125  ชุดๆ ละ 300  บาท  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน 

  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 ) 

1.3.9 ประเภทวัสดุการศึกษา ต้ังไว  99,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเล็กใหศูนย 

พัฒนาเด็กเล็กและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ในสังกัดเทศบาลตําบลจุมจัง เปนการพัฒนาเด็กใหเกิดการ 

พัฒนาการความพรอมในทุกๆ ดาน จํานวน 6 ศูนย ๆ ละ 16,500 บาท (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ 

ในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 ) 
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1.3.10 ประเภทคาอาหารเสริม (นม)  ต้ังไว 1,864,660 บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)  อัตราคน

ละ 7 บาท/วัน (ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนายน  2555)   แยกเปน 

 -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  280  วัน  จํานวนนักเรียน  345  คน  คิดเปนเงิน   676,200   บาท 

     -  ศพด.จุมจัง   จํานวน   70   คน   เปนเงิน  1 37,200   บาท 

     -  ศพด.โคกกลาง  จํานวน   50   คน   เปนเงิน    98,000   บาท 

     -  ศพด.นาสีนวล  จํานวน   34   คน   เปนเงิน    66,640    บาท 

     -  ศพด.หนองหัวแฮด  จํานวน   20  คน   เปนเงิน    39,200    บาท 

     -  ศดว.บูรพาภิรมย   จํานวน   97   คน   เปนเงิน  1 90,120   บาท 

        -  ศดว.จุมจังเหนือ   จํานวน   7 4   คน   เปนเงิน  1 45,040   บาท 

    ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 ) 

 -  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน  260  วัน  จํานวนนักเรียน  653 คน คิดเปน 

เงิน  1,188,460   บาท   

- ร.ร. บานนาเหนือ   จํานวน     89  คน    เปนเงิน   161,980  บาท 

- ร.ร.โคกกลางราษฎรพิทักษ   จํานวน   1 00  คน     เปนเงิน   182,000  บาท 

- ร.ร. จุมจังอุปกรณเจริญเวทย    จํานวน   269  คน    เปนเงิน   489,580  บาท 

- ร.ร. หนองจระเขเรืองศิลป   จํานวน   195   คน     เปนเงิน   354,900  บาท 

ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 ) 

1.3.11 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เมาส คียบอรด ฯลฯ 

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 ) 

 1.3.12 ประเภทวัสดุกีฬา   ต้ังไว  97,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อแจกจายใหกับ 

หมูบานภายในเขตเทศบาลตําบลจุมจัง เพื่อใหประชาชนไดมีการออกกําลังกายภายในหมูบานอยางสมํ่าเสมอ  

ทําใหรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ 00262 ) 

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค  ต้ังไว  รวม        -           บาท 

 

 

 1.5  หมวดเงินอุดหนุน   ต้ังไว  รวม   1,697,800     บาท    แยกเปน 

  1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ   ต้ังไว  1,697,800  บาท 

-  เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน   ต้ังไว  1,697,800   บาท  เพื่อจายเปนเงินคาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ 13  บาท/วัน (ขอมูลจํานวนเด็ก  ณ  วันที่   

10  มิถุนายน  2555)  จํานวน   200 วัน  จํานวนนักเรียน   653  คน   แยกเปน 

 -  ร.ร.บานนาเหนือ                    จํานวน  89    คน          เปนเงิน  231,400    บาท 
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 -  ร.ร.โคกกลางราษฎรพิทักษ     จํานวน  100  คน           เปนเงิน  260,000    บาท 

 -  ร.ร.จุมจังอุปกรณเจริญเวทย   จํานวน  269  คน           เปนเงิน  699,400  บาท 

 -  ร.ร.หนองจระเขเรืองศิลป        จํานวน  195  คน           เปนเงิน  507,000   บาท 

ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

    (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 ) 

1.6  หมวดรายจายอ่ืน   ต้ังไว  รวม    -        บาท 

2.  รายจายเพื่อการลงทุน    ต้ังไว  รวม  290,000 บาท   แยกเปน   

 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง    ต้ังไว  รวม    290,000     บาท  แยกเปน   

1.  คาครุภัณฑ ต้ังไว   90,000  บาท 

1.1 ครุภัณฑสํานักงาน  ต้ังไว   17,000   บาท   

(1)  คาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอ้ี   ต้ังไว  9,000  บาท  เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน  พรอมเกาอ้ี    ดังตอไปนี ้

-  โตะทํางาน  ระดับ  3 - 6  พรอมเกาอ้ี   จํานวน  1  ชุด    ต้ังไว    5,000  บาท (ซื้อตามราคาทองถิ่น)   

-   โตะทํางาน  ระดับ  1- 2  พรอมเกาอ้ี จํานวน  1  ชุด   ต้ังไว    4,000  บาท (ซื้อตามราคาทองถิ่น) 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)  

(2) คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ต้ังไว  8,000 บาท   เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบบานกระจก  จํานวน   2   ตู    

(ซื้อตามราคาทองถิ่น)  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211) 

1.2  ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ต้ังไว     19,000     บาท 

(1)   คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน็ตบุค   จํานวน  1  เครื่อง  ต้ังไว   19,000  บาท    มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม 

นอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz 

จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 ) 

1.3  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   ต้ังไว    54,000    บาท 

(1)  คาจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ  จํานวน 6  เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท  (ซื้อตามราคาทองถิ่น)  

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา 00212) 
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2. ท่ีดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไว      200,000      บาท 

2.1 คาซอมแซมและปรับปรุงทรัพยสิน  ต้ังไว 200,000  บาท เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาสีนวล ขนาด  กวาง 40  เมตร  ยาว  42.60  เมตร (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลตําบลจุมจังกําหนด)  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัน

เรียนและประถมศึกษา 00212) 

 

--------------------------------------------------------  
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รายละเอียดงบประมาณการรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

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

ต้ังงบประมาณการรายจายท้ังสิ้น  498,000  บาท  แยกเปน 

1.  รายจายประจํา  ต้ังไว   รวม   498,000   บาท  แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     ต้ังไว  รวม  190,000  บาท    แยกเปน 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  190,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลใน 

ตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข โดยคํานวณต้ังจาย 12 เดือน ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ 

เดือนละ 15,430 บาท เปนเงิน 185,160  บาท และเงินปรับระดับ หรือข้ันเงินเดือน  จํานวน  4,840  บาท  (ต้ัง

จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  00221 ) 

1.2  หมวดคาจางช่ัวคราว  ต้ังไว  108,000   บาท    แยกเปน 

1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง โดยคํานวณต้ังจาย 12 เดือน ตามคําสั่งเลื่อนขั้น 

เงินเดือน  ต้ังไว 108,000  บาท   แยกเปน 

1.2.1.1 เงินเดือนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ เดือนละ 6,270 บาท เปนเงิน 75,240 

บาท   

1.2.1.2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ   จํานวน 32,760  บาท   

(ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 ) 

1.3  หมวดคาตอบแทน   ใชสอย   และวัสดุ   ต้ังไว   รวม   50,000   บาท   แยกเปน 

คาตอบแทน   ต้ังไว  10,000     บาท 

1.3.1   ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว    10,000   บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา 

รักษาพยาบาลใหแกพนักงานและผูมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล ( ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏใน

แผนงาน 

สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 ) 

คาใชสอย ต้ังไว       -        บาท  

คาวัสดุ   ต้ังไว    40,000  บาท 

1.3.2  ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค

พิษ 

สุนัขบา / วัสดุปองกันไขหวัดนก   

    ( ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 ) 

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค     ต้ังไว  รวม             -              บาท   แยกเปน   

1.5  หมวดเงินอุดหนุน         ต้ังไว  รวม   150,000   บาท    แยกเปน 

1.5.1  ประเภทเงินอุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน  ต้ังไว  150,000  บาท   

 ( ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข  00224 ) 

 1.6  หมวดรายจายอ่ืน   ต้ังไว   -    บาท 
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2.  รายจายเพื่อการลงทุน       ต้ังไว   รวม      -      บาท  

 

--------------------------------------  
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รายละเอียดงบประมาณการรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลจุมจัง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

รายจายงบกลาง 

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

รายจายงบกลางต้ังไว  รวม  2,382,728  บาท   แยกเปน 

1. คาชําระหน้ีเงินตน  ต้ังไว  347,880  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาชําระหนี้เงินกูเพื่อซื้อรถยนตบรรทุกแบบ

เปดขางเททายติดต้ังเครนพรอมกระเชาซอมไฟฟา  และรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค ใหกับ สํานักงาน

เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 1135/142/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 จํานวนเงินกู 

3,988,000  บาท กําหนดสงใชคืนภายใน 10  ป  ( ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ

กลาง 00411 ) 

2. คาชําระดอกเบี้ย  ต้ังไว  119,640  บาท   เพื่อจายเปนเงินคาดอกเบี้ยเงินกูสํานักงานเงินทุนสงเสริม

กิจการเทศบาล ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 1135/142/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3  ตอป  

กําหนดสงใชคืนภายใน 10  ป  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411 ) 

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ต้ังไว  350,000  บาท    เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม  ของ

พนักงานจาง  โดยจายรอยละ 10   ของอัตราเงินเดือน   และรอยละ 5  สําหรับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแล

เด็ก  (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 00411) 

4. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  ต้ังไว  150,000   บาท  เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพใหแก

ผูปวยโรคเอดส  จํานวน  25  คนๆละ 500  บาท/เดือน  12  เดือน เปนเงิน  150,000  บาท (ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 00411 ) 

5. เงินสํารองจาย   ต้ังไว  500,000 บาท  เพื่อใชจายในกรณีที่จําเปนตามความเหมาะสม หากไมรีบ

ดําเนินการจะเกิดความเสียหายแกสวนราชการหรือประชาชน ไดแก บรรเทาสาธารณภัย  และเหตุการณฉุกเฉินตาง  ๆ 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411) 

6. รายจายตามขอผูกพัน    ต้ังไว   599,000  บาท   เพื่อจายเปน 

-  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น   ต้ังไว  200,000   บาท  เพื่อจายเปนเงินสมทบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 

2199  ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2552 (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

00411 ) 

-  เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (โครงการ 3 ดี) ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินสบทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม 2553  (ต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411 ) 

-  คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538   ได

กําหนดคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายปในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงปที่
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ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)   (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ

ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411 ) 

-  คาใชจายสําหรับทุนการศึกษาแกนักศึกษา  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเลาเรียน หรือ 

คาธรรมเนียมการศึกษา หรือคาบํารุง หรือคาหนวยกิต แกผูดอยโอกาสที่ไดรับการ คัดเลือกจากเทศบาล ในระดับ

การศึกษาขั้นสูงกวาขั้นพื้นฐานถึงปริญญาตรี คนละไมเกิน 33,000 บาทตอป ถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท 0808.2/ว1365  ลงวันที่ 30 เมษายน  2550 (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ

กลาง 00411 ) 

-  คาใชจายในการศึกษาตอปริญญาตรีและปริญญาโท  ต้ังไว  219,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย

ในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี  จํานวน  3 คน เปนเงิน  99,000  บาท และปริญญาโท จํานวน  2 คน เปนเงิน 

120,000 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ง ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที ่15 กันยายน 2552 (ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 00411 ) 

7.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   (กบท.)   ต้ังไว   316,208  บาท  เพื่อ

จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  โดยคํานวณจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณ

การรายได ไมรวมเงินอุดหนุนตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว1766 ลงวันที่ 26  สิงหาคม 2554 (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 00411 ) 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  

 


