
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,330,470 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น

งานบริหารทั่วไป รวม 10,276,900   บาท
งบบุคลากร รวม 6,360,900     บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640     บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520       บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ที่ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มี
รายได้เกนิ 10 – 25 ล้านบาท  ตามกฎหมายก าหนด  โดยค านวณต้ังจา่ย 12 เดือน ดังนี้ 
- ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท 
- ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 15,180 บาท จ านวน  2  คน เป็นเงิน 364,320  บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีต าบล
จมุจงั  ดังนี้
- ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000  บาท เป็นเงิน  48,000 บาท
- ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 3,000 บาท จ านวน 2 คน เป็นเงิน  72,000  บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีต าบลจมุจงั  ดังนี้
- ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี  เดือนละ 4,000 บาท  เป็นเงิน 48,000 บาท
- ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 3,000  บาท  จ านวน  2 คน  เป็นเงิน  72,000 บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก จ านวน 198,720       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ที่ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้เกนิ 10 – 25 ล้านบาท  ตามกฎหมายก าหนด โดยค านวณ
ต้ังจา่ย 12 เดือน ดังนี้   
 -  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ  9,660  บาท  เป็นเงิน  115,920  บาท   
 -  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ  6,900  บาท  เป็นเงิน    82,800  บาท  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ 2557

เทศบาลต าบลจุมจัง
อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป



5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,490,400     บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้เกนิ 10–25 ล้านบาท ตาม
กฎหมายก าหนด โดยค านวณต้ังจา่ย 12 เดือน ดังนี้ 
 -  ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล   เดือนละ  15,180   บาท    เป็นเงิน    182,160   บาท
 - ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล   เดือนละ  12,420   บาท  เป็นเงิน    149,040   บาท 
 -  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน   เดือนละ   9,660   บาท /คน  เป็นเงิน  1,159,200  บาท        
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,736,260     บาท
1. เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,894,740     บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาลส านักปลัด โดยค านวณต้ังจา่ย 12 เดือน 
ตามค าส่ังเล่ือนขัน้เงินเดือน และเล่ือนระดับ ดังนี้ 
  - ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล  เดือนละ 26,100 บาท เป็นเงิน  313,200   บาท
  - ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล เดือนละ 19,580 บาท เป็นเงิน  234,960   บาท
  - ต าแหน่ง จนท.ตรวจสอบภายใน เดือนละ 10,700 บาท เป็นเงิน  128,400   บาท 
  - ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เดือนละ 16,190 บาท บาท เป็นเงิน 194,280   บาท
  - ต าแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 15,050 บาท เป็นเงิน 180,600 บาท
  - ต าแหน่ง จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร เดือนละ 12530 บาท เป็นเงิน 150,360 บาท
  - ต าแหน่ง บุคลากร เดือนละ 13,530 บาท เป็นเงิน  162,360  บาท
  - ต าแหน่ง นิติกร เดือนละ 8,740 บาท เป็นเงิน 104,880  บาท
  - ต าแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป เดือนละ 10,700 บาท เป็นเงิน   128,400   บาท
  - ต าแหน่ง เจา้พนักงานธุรการ เดือนละ 10,700 บาท เป็นเงิน   128,400   บาท        
  - ต าแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์  เดือนละ  8,540 บาท เป็นเงิน   102,480   บาท      
  - เงินปรับระดับ หรือขัน้เงินเดือน รวมทุกต าแหน่ง เป็นเงิน  66,420 บาท 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

2. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน จ านวน 298,440       บาท
2.1 เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลส านักปลัด โดยค านวณ
ต้ังจา่ย 12 เดือน จ านวน  261,600  บาท  ดังนี้
 - ต าแหน่ง  เจา้หน้าที่ตรวจสอบภายใน  เดือนละ  4,300 บาท เป็นเงิน  51,600   บาท
 -  ต าแหน่ง  จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร เดือนละ 2,470 บาท เป็นเงิน  29,640   บาท
 -  ต าแหน่ง  บุคลากร  เดือนละ  1,470  บาท เป็นเงิน  17,640   บาท
 -  ต าแหน่ง  นิติกร เดือนละ  6,260  บาท เป็นเงิน  75,120   บาท
 -  ต าแหน่ง  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เดือนละ 4,300    บาท เป็นเงิน   51,600   บาท
 -  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานธุรการ  เดือนละ 1,500  บาท เป็นเงิน   18,000   บาท
 -  ต าแหน่ง  จพง.ประชาสัมพันธ์   เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน   18,000   บาท  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

 



2.2 เพื่อจา่ยเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลส านักปลัด โดยค านวณ
ต้ังจา่ย 12 เดือน จ านวน  36,840 บาท  ดังนี้
 - ต าแหน่ง  เจา้หน้าที่ตรวจสอบภายใน  เดือนละ 630  บาท  เป็นเงิน  7,560  บาท 
 - ต าแหน่ง  จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร เดือนละ 320  บาท  เป็นเงิน  3,840  บาท
 - ต าแหน่ง  บุคลากร  เดือนละ 320  บาท  เป็นเงิน  3,840  บาท
 - ต าแหน่ง  นิติกร  เดือนละ 800  บาท  เป็นเงิน  9,600  บาท 
 - ต าแหน่ง  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เดือนละ 630  บาท  เป็นเงิน  7,560  บาท  
 - ต าแหน่ง  เจา้พนักงานธุรการ  เดือนละ 160  บาท  เป็นเงิน  1,920  บาท  
 - ต าแหน่ง  จพง.ประชาสัมพันธ์ เดือนละ 210  บาท  เป็นเงิน  2,520  บาท   
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

3. เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน่ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) โดยค านวณจา่ย 12 เดือน ในต าแหน่งดังต่อไปนี้
 -  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500  บาท  เป็นเงิน   42,000   บาท
 -  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  เดือนละ 3,500  บาท  เป็นเงิน   42,000   บาท
 -  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เดือนละ 3,500  บาท  เป็นเงิน   42,000   บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 905,880       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งทั่วไป จ านวน 
12 เดือน ในต าแหน่ง ดังนี้
 -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ธุรการ  เดือนละ  6,530  บาท   เป็นเงิน   78,360  บาท              
 -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล  เดือนละ  8,590  บาท   เป็นเงิน  103,080  บาท     
 -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์  เดือนละ  7,050  บาท   เป็นเงิน   84,600  บาท
 -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจา้หน้าที่วิเคราะห์ ฯ   เดือนละ  9,140   บาท    เป็นเงิน  109,680  บาท     
 -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยบุคลากร  เดือนละ  8,740  บาท   เป็นเงิน  104,880  บาท                    
 -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยจนท.บริหารงานทะเบียนฯ  เดือนละ  8,740  บาท   เป็นเงิน  104,880  บาท
 -  ต าแหน่ง ยาม เดือนละ  5,340  บาท  เป็นเงิน  64,080  บาท   
 -  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  2 อัตรา เดือนละ  5,340  บาท   เป็นเงิน 128,160  บาท   
 -  ต าแหน่ง นักการภารโรง  เดือนละ  5,340  บาท   เป็นเงิน   64,080   บาท    
 -  ต าแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์ เดือนละ 5,340  บาท   เป็นเงิน  64,080  บาท    
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

5. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 511,200       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งทั่วไป 
จ านวน 12 เดือน ในต าแหน่ง ดังนี้
 -  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ธุรการ  เดือนละ  2,470  บาท  เป็นเงิน  29,640  บาท
 -  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล  เดือนละ 1,500  บาท  เป็นเงิน 18,000  บาท  



 -  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1,950  บาท  เป็นเงิน  23,400  บาท
 -  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่วิเคราะห์  ฯ เดือนละ  5,860  บาท  เป็นเงิน  70,320   บาท
 -  ต าแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร เดือนละ  6,260  บาท   เป็นเงิน  75,120  บาท                     
 -  ต าแหน่ง ผู้ช่วย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ  เดือนละ  6,260  บาท   เป็นเงิน  75,120  บาท 
 -  ต าแหน่ง ยาม  เดือนละ   3,660   บาท   เป็นเงิน  43,920   บาท
 -  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 2 อัตรา  เดือนละ   3,660   บาท เป็นเงิน 87,840   บาท
 -  ต าแหน่ง นักการภารโรง  เดือนละ   3,660   บาท   เป็นเงิน  43,920   บาท
 -  ต าแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์  เดือนละ   3,660   บาท   เป็นเงิน  43,920   บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

งบด าเนินการ รวม 2,755,000     บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000       บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 200,000       บาท

 - เพื่อจา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป)ี ส าหรับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจา้งเทศบาลต าบลจมุจงั   จ านวน  200,000  บาท  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

2. ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แกก่รรมการที่สภาเทศบาลแต่งต้ังหรือคณะกรรมการอื่นที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนดให้จา่ยค่าเบี้ยประชุมได้  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรให้แกพ่นักงานเทศบาล  และคณะผู้บริหารผู้มีสิทธิ
 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 120,000       บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แกพ่นักงานและผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล 
  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,030,000     บาท
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 350,000       บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆที่เกีย่วกบัประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการของส านักปลัด ดังนี้
 -  ค่าถา่ยเอกสาร เยบ็หนังสือ เขา้ปกหนังสือ  และเทศบัญญัติต่างๆ  
 -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวิทย ุโทรทัศน์ หรือ  
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
 -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจา้งส านักปลัด 
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา ในการเขา้ร่วมประชุม,อบรม,สัมมนาต่างๆ
 -  ค่าเบี้ยประกนัภัย รถส่วนกลาง
 -  ค่าจา้งเหมาบริการ  เช่น  ค่าจา้งท างาน  ท าของ ตัดหญ้า เกบ็ขยะ จา้งเหมารถขนสัมภาระ  
ค่าจา้งจดัท าวารสาร ฯลฯ  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้    



2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร จ านวน 60,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพิธีการ ดังนี้
2.1  ค่ารับรอง   30,000         บาท
 - เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ในการต้อนรับบุคคลหรือ  คณะบุคคล หรือค่าเล้ียง
รับรองในการจดัประชุมสภาเทศบาล/ประชาคมต่างๆในกจิกรรมของเทศบาลทั้งในและนอกสถานที่
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
2.2  ค่าใช้จา่ยในการจดังานจดันิทรรศการ  ประกวดแขง่ขนั จดักจิกรรมอันส าคัญ พิธีการ 30,000         บาท
หรือกจิกรรม และพิธี เปิดอาคารต่างๆ  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  จ านวน 420,000       บาท
3.1  ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง  20,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้   
3.2  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ   150,000        บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จา่ยอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจา้งส านักปลัด คณะผู้บริหาร  
และสมาชิกสภา ฯ  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  
3.3  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 10,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพวงหรีด ส าหรับพิธีการ
วันส าคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและมีความส าคัญ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 30,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เขา้ประเภทรายจา่ยนี้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  
3.5  โครงการป้ายชื่อถนน/ซอย  ป้ายจราจร 50,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าป้ายชื่อถนน/ซอย ตามหมู่บ้านในเขตต าบลจมุจงั 
 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 
3.6  โครงการประชุมร่วมท้องถิน่ ท้องที่และส่วนราชการ   30,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการประชุมร่วมท้องถิน่ ท้องที่และส่วนราชการ  ที่ก าหนด
จดัขึน้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้   
3.7  โครงการเทศบาลสัญจร  15,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจดัประชุมประชาคมในการสร้างความสามัคคีของ
ประชาชนสร้างความตระหนักในการปกป้องสถาบันของชาติ,รายงานผลการด าเนินงานของ
เทศบาล,รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้บริการด้านต่างๆ     
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้



3.8  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักงานเทศบาลต าบลจมุจงั   50,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักงานเทศบาลต าบลจมุจงั 
 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 
3.9  ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ  30,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 5 ธันวาคม 2556
  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้   
3.10  ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ  30,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานเฉลิมพระเกยีรติ 12 สิงหาพระบรมมหาราชินี  ประจ าปี 2557    
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้   
3.11  ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดังานวันปิยะมหาราช    5,000           บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันปิยะมหาราช   
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000       บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
 ค่าบ ารุงหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ โต๊ะ ตู้ เคร่ืองถา่ยเอกสาร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ฯ  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 780,000       บาท
1. วัสดุส านักงาน   จ านวน 250,000       บาท

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ าด่ืม หมึก ฯลฯ  
 และวัสดุส านักงานอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน    
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  จ านวน 10,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือไมโครโฟน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ ฯลฯ    
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

3. วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ ต่างๆ เช่น ไม้กวาด,สบู,่ผงซักฟอก ,กระติกน้ าร้อน ,คูลเลอร์น้ า, 
ผ้าปูโต๊ะ แกว้น้ า จานรอง ฯลฯ  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน 400,000       บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน เช่น  น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล  น้ ามันหล่อล่ืน 
 น้ ามันเคร่ือง  แกส๊หุงต้ม  ฯลฯ   
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

5. วัสดุการเกษตร  จ านวน 20,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุต่างๆที่ใช้ในการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ ในส านักงานเทศบาล  
เช่น ปุ๋ย พันธุพ์ืช วัสดุเพาะช า  มีด ฯลฯ    
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 



6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 20,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  รูปสีขาวด า
ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย พู่กนั สี ฯลฯ     
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวัสดุเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมาส์ ฯลฯ 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 585,000       บาท
1. ค่าไฟฟ้า จ านวน 550,000       บาท

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับเทศบาล กจิการประปาของเทศบาล ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ า
 และค่าไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน   
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

2. ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน 30,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการของเทศบาลและค่า Internet  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

3. ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 5,000          บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณีย ์โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ 
 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้   

งบลงทุน รวม 976,000       บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 976,000       บาท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 55,500         บาท

1.1  ค่าจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานแบบมีล้อเล่ือน  15,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานแบบมีล้อเล่ือน จ านวน 7 ตัว (ต้ังตามราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
1.2  ค่าจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร  10,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารสูงเหล็ก 2 บานประตู จ านวน 2 ตู้ (ต้ังตามราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
1.3  ค่าจดัซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์  23,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60x180x75  จ านวน 10  ตัว    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
1.4  ค่าจดัซ้ือพัดลมติดผนัง  7,500           บาท
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว  จ านวน  5  ตัว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - พัดลมติดผนังใบพัดโปร่งใส 3 ใบพัด 
 - รัศมีการส่าย 90 องศา
 - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ โดยสวิตซ์แบบสายดึง
 - ปรับทิศทางการส่ายของพัดลมได้โดยสวิตซ์แบบสายดึง  (ต้ังตามราคาท้องตลาด) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 



2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน 787,000       บาท
2.1 ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000        บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี. ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ   จ านวน 55,000         บาท
3.1 ค่าจดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่  25,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่และอุปกรณ์ครบชุด (ต้ังตามราคาท้องตลาด) 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
3.2 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงขนาดไม่ต่ ากว่า 550 w  จ านวน 2 เคร่ือง (ต้ังตามราคาท้องตลาด) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   จ านวน 42,000         บาท
4.1 ค่าจดัซ้ือชุดกล้องวงจรปิด 42,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชุดกล้องวงจรปิด  จ านวน  4  กล้อง ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 540 TVL
 พร้อมติดต้ังและอุปกรณ์ครบชุด (ต้ังตามราคาท้องตลาด)    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ านวน 36,500         บาท
5.1  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  19,000         บาท
เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 2.5 GHz จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard disk) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g,n) และ Bluetooth 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
5.2  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  14,000         บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz  
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
500 GB D268 หรือมี Solid State Disk ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย



 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
 ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.3 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์   3,500           บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

งบเงินอุดหนุน รวม 185,000       บาท
เงินอุดหนุน รวม 185,000       บาท
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   จ านวน 20,000         บาท

1.1 เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยร์วมขา่วการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยบริหาร 20,000         บาท
ราชการส่วนท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 -  เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาวตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุน 
ศูนยร์วมขา่วการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ทั้งนี้จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. เงินอุดหนุนส่วนราชการอ่ืน    จ านวน 140,000       บาท
2.1 เงินอุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนการจดังานรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   10,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอกฉุนิารายณ์ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนการจดังานรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ทั้งนี้จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.2. เงินอุดหนุนโครงการขอรับทุนอุดหนุนเพื่อป้องกนัและการแกไ้ขปัญหายาเสพติด   20,000         บาท
ประจ าปีงบประมาณ 2557
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนยป์ฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอกฉุนิารายณ์
ตามโครงการขอรับทุนอุดหนุนเพื่อป้องกนัและการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ทั้งนี้จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.3. เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจดังานมหกรรมโปงลาง แพรวา 10,000         บาท
และงานกาชาดจงัหวัดกาฬสินธุ ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอกฉุนิารายณ์ตามโครงการขอรับเงิน



อุดหนุนในการจดังานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจงัหวัดกาฬสินธุ ์ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ทั้งนี้จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.4 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 100,000        บาท
อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอกฉุนิารายณ์ ในการจดังานสมโภชอ าเภอ
กฉุนิารายณ์ ครบ 101 ปี ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ
อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ ์
ทั้งนี้จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ านวน 25,000         บาท
3.1 เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของกิง่กาชาด  10,000         บาท
อ าเภอกฉุนิารายณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนกิง่กาชาดอ าเภอกฉุนิารายณ์ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้งถิน่ของกิง่กาชาด อ าเภอกฉุนิารายณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.2 เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวัดกาฬสินธุ ์  15,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวัดกาฬสินธุ ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม 20,000         บาท
งบด าเนินการ รวม 20,000         บาท

ค่าใช้สอย  รวม 20,000         บาท
1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 20,000         บาท

1.1 ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัท าแผนพัฒนาสามปี  20,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจดัท าแผนพัฒนาสามปี  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้



งานบริหารงานคลัง รวม 2,230,460     บาท
งบบุคลากร รวม 1,742,460     บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,742,460     บาท
1. เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,099,920     บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานเทศบาลกองคลัง โดยค านวณต้ังจา่ย 12 เดือน 
ตามค าส่ังเล่ือนขัน้เงินเดือน และเล่ือนระดับ ดังนี้ 
 -  ต าแหน่ง  นักบริหารงานคลัง เดือนละ  17,560   บาท เป็นเงิน  210,720 บาท
 -  ต าแหน่ง  นักวิชาการคลัง เดือนละ 9,440 บาท  เป็นเงิน 113,280  บาท 
 -  ต าแหน่ง  จพง.การเงินและบัญชี  เดือนละ 15,050 บาท เป็นเงิน 180,600  บาท   
 -  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ เดือนละ 11,620  บาท เป็นเงิน  139,440  บาท      
 -  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานพัสดุ เดือนละ 11,310 บาท  เป็นเงิน  135,720  บาท    
 -  ต าแหน่ง  จพง.จดัเกบ็รายได้ เดือนละ 11,310  บาท เป็นเงิน  135,720  บาท    
 -  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานธุรการ เดือนละ 11,960 บาท  เป็นเงิน 143,520  บาท    
 -  เงินปรับระดับ  หรือขัน้เงินเดือน  รวมทุกต าแหน่ง   เป็นเงิน    40,920  บาท  
 ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

2. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน จ านวน 153,780       บาท
2.1 เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลกองคลัง โดยค านวณ
ต้ังจา่ย 12 เดือน จ านวน  134,580  บาท  ดังนี้
 -  ต าแหน่ง  นักวิชาการคลัง เป็นเงิน   66,720   บาท  
 -  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานพัสดุ  เป็นเงิน   11,700   บาท 
 -  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ                        เป็นเงิน   40,560   บาท  
 -  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้  เป็นเงิน   11,700   บาท   
 -  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานธุรการ  เป็นเงิน    3,900   บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 
2.2 เพื่อจา่ยเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลกองคลัง โดยค านวณ
ต้ังจา่ย 12 เดือน จ านวน  19,200 บาท  ดังนี้
-  ต าแหน่ง   นักวิชาการคลัง เป็นเงิน   8,880  บาท
-  ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ เป็นเงิน   6,360  บาท 
-  ต าแหน่ง   เจา้พนักงานพัสดุ  เป็นเงิน   1,320  บาท 
-  ต าแหน่ง   เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้  เป็นเงิน   1,320  บาท   
-  ต าแหน่ง   เจา้พนักงานธุรการ  เป็นเงิน   1,320  บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

3. เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน่ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) โดยค านวณจา่ย 12 เดือน ในต าแหน่งดังต่อไปนี้



 -  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  เดือนละ 3,500  บาท  เป็นเงิน   42,000   บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 354,720       บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ โดยค านวณต้ังจา่ย 12 เดือน ในต าแหน่ง ดังนี้
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่จดัเกบ็รายได้  เดือนละ  8,590  บาท  เป็นเงิน 103,080  บาท   
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่จดัเกบ็รายได้ เดือนละ  7,640  บาท เป็นเงิน  91,680   บาท    
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่การเงินฯ  เดือนละ  6,530  บาท เป็นเงิน  78,360   บาท             
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ  เดือนละ  6,800 บาท เป็นเงิน  81,600 บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

5. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 92,040         บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจา้งตามภารกจิ โดยค านวณต้ังจา่ย 12 เดือน 
ในต าแหน่ง ดังนี้
 - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจา้หน้าที่จดัเกบ็รายได้ 2 อัตรา เป็นเงิน   36,000   บาท
 - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจา้หน้าที่การเงินฯ          เป็นเงิน   29,640   บาท
 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่พัสดุ เป็นเงิน   26,400   บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

งบด าเนินการ รวม 425,000       บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000       บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 30,000         บาท

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการอื่นตามที่กฎหมายก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพ่นักงานเทศบาลกองคลัง 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 50,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แกพ่นักงานเทศบาลกองคลัง  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 270,000       บาท
1. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 80,000         บาท

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆที่เกีย่วกบัประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการของกองคลัง ดังนี้
-  ค่าถา่ยเอกสาร เยบ็หนังสือ เขา้ปกหนังสือ  และเทศบัญญัติต่างๆ ของกองคลัง
-  ค่าซักฟอก  ค่าตักส่ิงปฏิกลู
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวิทย ุโทรทัศน์ หรือ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ  
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจา้งกองคลัง
ในการเขา้ร่วมประชุม,อบรม,สัมมนาต่างๆ
-  ค่าจา้งเหมาบริการ  เช่น  ค่าจา้งท างาน  ท าของ  จา้งเหมารถขนสัมภาระ  ฯลฯ



ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  
2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  จ านวน 150,000       บาท

3.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ   50,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จา่ยอื่นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง   
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
3.2 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น   100,000        บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น  เช่น ค่าจา้ง
พนักงานเดินส ารวจ, ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์  เช่น  โต๊ะ  ตู้  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000         บาท
1. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000         บาท

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวัสดุเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมาส์ ฯลฯ 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 63,000         บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,000         บาท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 15,500         บาท

1.1  ค่าจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานแบบมีล้อเล่ือน  7,000           บาท
 - เพื่อจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานแบบมีล้อ จ านวน  3  ตัว  (ต้ังตามราคาท้องตลาด)
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
1.2  ค่าจดัซ้ือพัดลมติดผนัง  4,500           บาท
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว  จ านวน  3  ตัว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - พัดลมติดผนังใบพัดโปร่งใส 3 ใบพัด 
 - รัศมีการส่าย 90 องศา
 - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ โดยสวิตซ์แบบสายดึง
 - ปรับทิศทางการส่ายของพัดลมได้โดยสวิตซ์แบบสายดึง  (ต้ังตามราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
1.3 ค่าจดัซ้ือตู้โชว์ 4,000           บาท
 - เพื่อจดัซ้ือตู้โชว์เกบ็หนังสือ ระเบียบต่างๆ  จ านวน  1  หลัง (ต้ังตามราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

2. ครุภัณฑ์นายพาหนะและขนส่ง   จ านวน 42,000         บาท
2.1 ค่าจดัซ้ือรถจกัยานยนต์ 42,000         บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือจกัรยายนต์  ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 120 CC
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   



3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ านวน 5,500          บาท
3.1  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 5,500           บาท
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   


