
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     

เทศบาลตาํบลจุมจงั 

อาํเภอ กุฉินารายณ์   จงัหวดักาฬสนิธ์ุ 
        

                              
ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 36,330,760 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
แยกเป็น    

แผนงานบริหารงานท ั่วไป   

 งานบริหารท ั่วไป รวม 10,837,200 บาท   

  งบบุคลากร รวม 7,207,600 บาท   

   เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท   

 เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 695,520 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนนายกเทศมนตรี  เดือนละ 27,600 บาท และ
รองนายกเทศมนตรี จาํนวน 2 คน เดือนละ 15,180 บาท/คน  

 
   

 เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 120,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ  4,000 บาท และตาํแหน่งรองนายกเทศมนตรี จาํนวน 2 คน  
เดือนละ 3,000 บาท/คน  

 

   

 เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 120,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี เดือนละ  4,000 
บาท  และรองนายกเทศมนตรี  จาํนวน 2 คน เดือนละ  3,000 
บาท/คน  

 

   

 
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล จาํนวน 198,720 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 
9,660 บาท  และทีป่รกึษานายกเทศมนตรี เดือนละ  6,900 บาท  

 
   

 เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,490,400 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาล  จาํนวน 12 คน 
ตาํแหน่ง ประธานสภาเทศบาล   เดือนละ  15,180 บาท  ตาํแหน่ง 
รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ  12,420 บาท  สมาชกิสภา
เทศบาล 10 คน เดือนละ 9,660 บาท/คน 

 

 

   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,582,960 บาท   

 เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 3,298,900 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กป่ลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล เจา้หน้าที่
ตรวจสอบภายใน และพนกังานเทศบาลสงักดัสาํนกัปลดั จาํนวน  
10 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้
เงนิเดือนรวมทุกตาํแหน่ง 

 

 

   

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 83,220 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ตอบแทนรายเดือน ตาํแหน่ง ปลดัเทศบาล 
ระดบั 8 เดือนละ  5,600 บาท และเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราว
ตาํแหน่ง จพง.ธุรการ เดือนละ 1,335 บาท  

 

   

 เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 109,200 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ 
ในตาํแหน่งปลดัเทศบาล เดือนละ   5,600 บาท  และตาํแหน่ง รอง
ปลดัเทศบาล  เดือนละ  3,500 บาท 

 

 

   

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,023,120 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน
จา้งท ั่วไป สงักดัสาํนกัปลดั จาํนวน 7 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 
เดือน  

 

   

   
 

  



   
 

  
 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 68,520 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั่วไป สงักดัสาํนกัปลดั  จาํนวน  5 อตัรา โดย
คาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  

 

   

  งบดาํเนินงาน รวม 3,524,600 บาท   

   คา่ตอบแทน รวม 128,600 บาท   

 
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ จาํนวน 46,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล  และพนกังานจา้งเทศบาลตาํบล
จุมจงั  

 

   

 คา่เบี้ยประชุม จาํนวน 10,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยประชุมใหแ้กก่รรมการทีส่ภาเทศบาลแตง่ต ัง้หรือ
คณะกรรมการอืน่ทีร่ะเบียบ  กฎหมายกาํหนดใหจ้า่ยคา่เบี้ยประชุม
ได ้  

 

   

 คา่เชา่บา้น จาํนวน 27,600 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา้บา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลสงักดัสาํนกัปลดัผูท้ีม่ี
สทิธไิดร้บัคา่เชา่บา้นตามระเบียบฯ  

 
   

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 45,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษา บุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  
และคณะผูบ้รหิารผูม้ีสทิธ ิ  

 
   

   คา่ใช้สอย รวม 1,835,000 บาท   

 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 950,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่บรกิารของสาํนกัปลดั ดงัน้ี  
  -  คา่ถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ แผนพฒันาสามปี 
แผนยุทธศาสตร์ และเทศบญัญตัติา่ง  ๆ   
  -  คา่โฆษณาและเผยแพร ่เชน่ คา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ขา่วทางวทิย ุโทรทศัน์ หรือ สิง่พมิพ์ตา่ง  ๆ    
  -  คา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ  
  -  คา่เบี้ยประกนัภยั รถสว่นกลาง  
  -  คา่บรกิารตดิต ัง้อนิเตอร์เน็ตใยแกว้นําแสงและระบบภายใน
สาํนกังาน  
  -  คา่จา้งเหมาบรกิาร  เชน่  คา่จา้งทาํงาน  ทาํของ ตดัหญา้ คา่จา้ง
จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ไวนิล คา่จา้งจดัทาํวารสาร คา่จา้งประเมนิ
ความพงึพอใจ ฯลฯ 

 

 

   

 รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 50,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง (คา่อาหาร อาหารวา่ง/เครือ่งดืม่)ในการ
ตอ้นรบับุคคลหรือ คณะบุคคล หรือคา่เล้ียงรบัรองในการจดัประชุม
สภาเทศบาล/ประชาคมตา่งๆในกจิกรรมของเทศบาลท ัง้ในและ 
นอกสถานที ่คา่ใชจ้า่ยพธีิทางศาสนา/รฐัพธีิ และพธีิเปิดอาคารตา่ง  ๆ 
ฯลฯ 

 

 

   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ชดใชค้า่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน จาํนวน 30,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ชดใชค้า่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทนและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี  

 
   

 
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ จาํนวน 35,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 5 ธนัวาคม 2558  

 
   

 
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จ
พระบรมราชนีินาถฯ จาํนวน 30,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานเฉลมิพระเกียรต ิ12 สงิหาพระ
บรมมหาราชนีิ  ประจาํปี 2559  

 
   

   
 

  
   

 
  



   
 

  
 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานวนัปิยะมหาราช จาํนวน 5,000 บาท   

 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัปิยะมหาราช  
 

   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร จาํนวน 100,000 บาท   

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  
 

   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษ จาํนวน 50,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นภาษาองักฤษ  

 
   

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 300,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร
จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน   คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมใน
การใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการ ไปอบรมสมัมนา  ของ
พนกังานเทศบาล  คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา หรือผูท้ีไ่ดร้บัการ
แตง่ต ัง้ ฯ 

 

 

   

 คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ จาํนวน 20,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีและ
สมาชกิสภาเทศบาล  

 
   

 คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา จาํนวน 10,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้พวงมาลา และ
พวงหรีด สาํหรบัพธีิการ วนัสาํคญัตา่งๆตามวาระและโอกาสที่
จาํเป็นและมีความสาํคญั  

 

   

 โครงการเทศบาลสญัจร จาํนวน 15,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการจดัประชุม ช้ีแจงทาํความ
เขา้ใจ เพือ่สรา้งทศันคตแิละจติสาํนึกทีด่ีงาม  ในการอยูร่ว่มกนัและ
สรา้งความสามคัคีของประชาชนสรา้งความตระหนกัในการปกป้อง
สถาบนัของชาต,ิรายงานผลการดาํเนินงานของเทศบาล,รบัฟงัความ
คดิเห็นของประชาชน และใหบ้รกิารดา้นตา่ง  ๆ

 

 

   

 โครงการประชุมรว่มทอ้งถิน่ทอ้งทีแ่ละสว่นราชการ จาํนวน 20,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการประชุมรว่มทอ้งถิน่ ทอ้งที่
และสว่นราชการ  ทีก่าํหนดจดัขึน้ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม  

 
   

 โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายในตาํบลจุมจงั จาํนวน 20,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายใน
ตาํบลจุมจงั  

 
   

 คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 200,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกต ิเชน่ คา่บาํรุง หรือซอ่มแซม วสัดุ ครุภณัฑ์ เชน่ 
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ โตะ๊ ตู ้เครือ่งถา่ยเอกสารเครือ่ง
คอมพวิเตอร์  ฯ 

 

 

   

   คา่วสัด ุ รวม 825,000 บาท   

 วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 300,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้า่ง  ๆเชน่ กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดนิสอ น้ําดืม่ หมกึ ฯลฯ  และวสัดุสาํนกังานอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้น
การปฏบิตังิาน  

 

   

 วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 15,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือไมโครโฟน อุปกรณ์เครือ่งใช ้
สายสญัญาณรบั-สง่วทิยุฯลฯ  

 
   

 วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของเครือ่งใช ้ตา่งๆ เชน่ ไมก้วาด,สบู,่ผงซกัฟอก 
,กระตกิน้ํารอ้น ,คูลเลอร์น้ํา,ผา้ปูโตะ๊ แกว้น้ํา จานรอง ฯลฯ  

 
   

 วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 400,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิ และหลอ่ลืน่ เชน่  น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนั
ดีเซล  น้ํามนัหลอ่ลืน่  น้ํามนัเครือ่ง  แกส๊หุงตม้  ฯลฯ  

 
   

   
 

  
   

 
  

   
 

  



   
 

  
 วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จาํนวน 20,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและเผยแพร ่เชน่ ฟิวเจอร์
บอร์ด กระดาษเขียนโปรสเตอร์  รูปสีขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั 
ขยาย พูก่นั สี กระดาษสี อุปกรณ์ตกแตง่บอร์ด ฯลฯ  

 

   

 วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 70,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดุเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ เชน่ 
ตลบัผงหมกึ เมาส์ ฯลฯ  

 
   

   คา่สาธารณูปโภค รวม 736,000 บาท   

 คา่ไฟฟ้า จาํนวน 600,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัเทศบาล กจิการประปาของเทศบาล คา่
ไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา และคา่ไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหมูบ่า้น  

 
   

 คา่บรกิารโทรศพัท ์ จาํนวน 30,000 บาท   

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชบ้รกิารโทรศพัท์ของสาํนกังานเทศบาลตาํบลจุมจงั  
 

   

 คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 5,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตราไปรษณี
ยากร  คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  

 
   

 คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 101,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรภาพ(โทรสาร) คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ
อนิเตอร์เน็ต  รวมถงึอนิเตอร์เน็ต การ์ดและคา่สือ่สารอืน่  ๆ  

 
   

  งบลงทุน รวม 5,000 บาท   

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 5,000 บาท   

 ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 คา่จดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน จาํนวน 5,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน ระดบั 1-2 พรอ้มเกา้อ้ี 1 ชุด เป็น
ครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ดก้าํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จงึต ัง้จา่ย
ตามราคาในตลาดทอ้งถิน่)  

 

   

  งบเงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท   

   เงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท   

 เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 20,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนใหอ้งค์การบรหิารสว่นตาํบลนาโก ตาม
โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนศูนย์รวมขา่วการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วย
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท ัง้น้ี
จะดาํเนินการไดต้อ่เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ
แลว้ 

 

 

   

 เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 60,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนใหท้ีท่าํการปกครองอาํเภอกุฉินารายณ์ตาม
โครงการ ดงัน้ี 
1.โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนการจดังานรฐัพธีิ ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  จาํนวน  20,000 บาท  
2.โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนเพือ่ป้องกนัและการแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  จาํนวน 30,000 บาท 
3.โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนในการจดังานมหกรรมโปงลาง แพร
วา และงานกาชาดจงัหวดักาฬสนิธ์ุ ประจาํปีงบประมาณ    พ.ศ. 
2559 จาํนวน 10,000 บาท 
ท ัง้น้ีจะดาํเนินการไดต้อ่เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯแลว้ 

 

 

   

 เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 20,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโครงการขอรบัเงนิอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกิง่กาชาด
อาํเภอกุฉินารายณ์ จาํนวน  20,000 บาท  

 

   

   
 

  
   

 
  

   
 

  



   
 

  
 งานวางแผนสถติแิละวิชาการ รวม 20,000 บาท   

  งบดาํเนินงาน รวม 20,000 บาท   

   คา่ใช้สอย รวม 20,000 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัทาํแผนพฒันาสามปี จาํนวน 20,000 บาท   

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  
 

   

 งานบริหารงานคลงั รวม 2,642,120 บาท   

  งบบุคลากร รวม 2,113,120 บาท   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,113,120 บาท   

 เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,512,280 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองคลงั จาํนวน  7  
อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้
เงนิเดือนรวมทุกตาํแหน่ง  

 

   

 เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ 
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองคลงั  เดือนละ  3,500  บาท  

 

   

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 493,320 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน
ท ั่วไป จาํนวน  4 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  

 
   

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 65,520 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั่วไป จาํนวน 4 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 
เดือน  

 

   

  งบดาํเนินงาน รวม 497,000 บาท   

   คา่ตอบแทน รวม 45,000 บาท   

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 45,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกอง
คลงั  

 
   

   คา่ใช้สอย รวม 452,000 บาท   

 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 252,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่บรกิารของกองคลงั ดงัน้ี  
 -  คา่ถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ  และเทศบญัญตัติา่งๆ 
ของกองคลงั  
 -  คา่ซกัฟอก  คา่ตกัสิง่ปฏกูิล  
 -  คา่โฆษณาและเผยแพร ่เชน่ คา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ขา่วทางวทิย ุโทรทศัน์ หรือ สิง่พมิพ์ตา่ง  ๆ  
 -  คา่จา้งเหมาบรกิาร  เชน่  คา่จา้งทาํงาน ทาํของ  จา้งเหมารถขน
สมัภาระ จา้งเหมาจดมาตรวดัน้ํา  ฯลฯ 

 

 

   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 150,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร
จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมใน
การใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการ ไปอบรมสมัมนา ของ
พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง 

 

 

   

 โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัย์สนิ จาํนวน 50,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัขอ้มูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัย์สนิ และ
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการจดัทาํแผนทีภ่าษี และทะเบียนทรพัย์สนิ  
เชน่ คา่จา้งพนกังานสาํรวจ  คา่บนัทกึขอ้มูล  และคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ  

 

   

   
 

  
   

 
  

   
 

  



   
 

  
  งบลงทุน รวม 32,000 บาท   

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 32,000 บาท   

 ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 คา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จาํนวน 2,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั 16  น้ิว จาํนวน  1  ตวั โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
  - พดัลมตดิผนงัใบพดัโปรง่ใส  3 ใบพดั  
  - รศัมีการสา่ย 90  องศา  
  - ปรบัแรงลมได ้3 ระดบั โดยสวติซ์แบบสายดงึ  
  - ปรบัทศิทางการสา่ยของพดัลมไดโ้ดยสวติซ์แบบสายดงึ (พรอ้ม
คา่ตดิต ัง้) (ต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด)  
  (เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ดก้าํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
จงึต ัง้จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่) 

 

 

   

 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ต ัง้โตะ๊ จาํนวน 1  เครือ่ง 
โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั
(4CORE)หรือ 8 แกนเสมือน(8Thrwad) โดยมีความเร็ว
สญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกวา่3.4 GHz จาํนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจาํไมน้่อยกวา่ 8MB 
สาํหรบัแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache 
Memory  
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือดีกวา่ ดงัน้ี  
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจาํขนาดไมน้่อยกวา่1 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing  Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB  หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่นแผงวงจรหลกั
แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถ ในการใช้
หน่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB  
  - มีหน่วยความจาํหลกั(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกวา่มีขนาดไม่
น้อยกวา่ 8GB  
  - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล(Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกวา่ 
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 2 TB จาํนวน 1 หน่วย  
  - มี DVD-RW หรือดีกวา่  จาํนวน 1  หน่วย  
  - มีชอ่งเชือ่มระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
  - มีแป้นพมิพ์และเมา้ส์  
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 
600:1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 น้ิว  จาํนวน 1 หน่วย  
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ณ 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2558 

 

 

   

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 1,035,774 บาท   

  งบบุคลากร รวม 235,060 บาท   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 235,060 บาท   

 เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 235,060 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลสาํนกัปลดั ตาํแหน่ง 
นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน 
พรอ้มเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือน  

 

   

   
 

  
   

 
  



   
 

  
  งบดาํเนินงาน รวม 800,714 บาท   

   คา่ใช้สอย รวม 800,714 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 800,714 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร
จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมใน
การใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการไปอบรมสมัมนา ของ
พนกังาน และผูท้ีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ใหป้ฎบิตัริาชการในหน่วยบรกิาร
แพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) และผูป้ฏบิตั ิงานกจิการ อปพร. 

 

 

   

 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 130,000 บาท   

  งบดาํเนินงาน รวม 130,000 บาท   

   คา่ใช้สอย รวม 130,000 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร./หน่วยบรกิารแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) จาํนวน 50,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมทบทวน อปพร./
หน่วยบรกิารแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  

 
   

 โครงการลดอุบตัเิหตุอุบตัภิยัชว่งเทศกาลบนทอ้งถนน จาํนวน 60,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการลดอุบตัเิหต ุอุบตัภิยั
ชว่งเทศกาลบนทอ้งถนน  

 
   

 
โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนการปฏบิตังิาน อปพร./หน่วยบรกิารแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS) จาํนวน 20,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนุนกจิกรรมตา่งๆของ อปพร./
หน่วยบรกิารแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS)  เชน่ จดัหาชุดปฏบิตักิาร  
วสัด ุอุปกรณ์ตา่งๆในการปฏบิตังิาน ฯลฯ  

 

   

แผนงานการศกึษา   

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,526,240 บาท   

  งบบุคลากร รวม 1,060,240 บาท   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,060,240 บาท   

 เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 765,100 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองการศกึษา จาํนวน 
4 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน พรอ้มเงนิปรบัระดบั หรือข ัน้
เงนิเดือน รวมทุกตาํแหน่ง  

 

   

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 262,800 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน  1 
อตัรา และตาํแหน่ง ผูช้ว่ยครูผูดู้แลเด็กในสว่นทีเ่กนิจากเงนิอุดหนุน 
จาํนวน 6 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  

 

   

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 32,340 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตามภารกจิ 
จาํนวน 1 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  

 
   

  งบดาํเนินงาน รวม 460,000 บาท   

   คา่ตอบแทน รวม 15,000 บาท   

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 15,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  
และผูม้ีสทิธขิองกองการศกึษา  

 
   

   คา่ใช้สอย รวม 445,000 บาท   

 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 150,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่บรกิารของกองการศกึษา ดงัน้ี  
  -  คา่เย็บหนงัสือ ถา่ยเอกสาร เขา้ปกหนงัสือ  และขอ้บงัคบัตา่งๆ   
  -  คา่โฆษณาและเผยแพร ่เชน่ คา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ขา่วทางวทิยุ โทรทศัน์ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ   
  
  

 

 

   



  
  -  คา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ 
  -  คา่จา้งเหมาบรกิาร  เชน่  คา่จา้งทาํงาน  ทาํของ  จา้งเหมารถ
ขนสมัภาระ  ฯลฯ 

 รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 20,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุม/ประชาคมตา่ง ๆ ใน
กจิกรรมของเทศบาลท ัง้ในและนอกสถานที ่อาทเิชน่ คา่อาหาร  
อาหารวา่ง/เครือ่งดืม่ ในการตอ้นรบับุคคล หรือคา่เล้ียงรบัรอง  

 

   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ใชจ่า่ยตามโครงการจดังานวนัเยาวชนแหง่ชาต ิ จาํนวน 30,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการจดังานวนัเยาวชน
แหง่ชาต ิ ประจาํปี  2559  

 
   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการจดังานสาํคญัของเด็ก จาํนวน 45,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการสง่เสรมิการจดังาน
สาํคญัของเด็ก เชน่  วนัเด็กแหง่ชาต ิ  

 
   

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 200,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร
จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมใน
การใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการ ไปอบรมสมัมนา  ของ
พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งและครูผูดู้แลเด็ก สงักดักอง
การศกึษา 

 

 

   

  งบลงทุน รวม 6,000 บาท   

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 6,000 บาท   

 ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 คา่จดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังาน จาํนวน 6,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อ้ีสาํนกังาน จาํนวน 2   ตวัๆ ละ 3,000  
บาท (ซ้ือตามราคาทอ้งถิน่)  

 
   

 งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 5,506,294 บาท   

  งบดาํเนินงาน รวม 3,090,294 บาท   

   คา่ใช้สอย รวม 1,403,200 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิพฒันาการการเรียนรูข้องเด็กปฐมวยั จาํนวน 20,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมตามโครงการสง่เสรมิพฒันาการการ
เรียนรูข้องเด็กปฐมวยั เพือ่สง่เสรมิการเรียนรูใ้หแ้กเ่ด็กเล็กในเขต
เทศบาลตาํบลจุมจงั  

 

   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 1,383,200 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  280 วนั  
นกัเรียน 267 คน อตัราคนละ 20 บาท/วนั (ขอ้มูลจาํนวนเด็ก ณ 
วนัที ่10 มถุินายน 2558) โดยแยกเป็นรายละเอียดดงัน้ี      
-  ศพด.จุมจงั   จาํนวน  46 คน เป็นเงนิ 257,600 บาท  
-  ศพด.โคกกลาง จาํนวน  51 คน เป็นเงนิ 285,600 บาท  
-  ศพด.นาสีนวล จาํนวน 14 คน เป็นเงนิ 78,400 บาท  
-  ศพด.หนองหวัแฮด จาํนวน 12 คน เป็นเงนิ 67,200 บาท  
-  ศดว.บูรพาภริมย์ จาํนวน 77 คน เป็นเงนิ 431,200 บาท  
-  ศดว.จุมจงัเหนือจาํนวน 47 คน เป็นเงนิ 263,200 บาท  
 ท ัง้น้ี  จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ 

 

 

   

   คา่วสัด ุ รวม 1,687,094 บาท   

 วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งนอน ใหก้บัเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กและศูนย์
อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวดั สงักดัเทศบาลตาํบลจุมจงั    จาํนวน 
100  ชุดๆละ 200  บาท  

 

   

   
 

  
   

 
  

   
 

  



   
 

  
 คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 1,667,094 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม) อตัราคนละ 7.37  บาท/วนั (ขอ้มูล
จาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถุินายน 2558)  แยกเป็น 
1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน 280 วนั   509,709 บาท 
-  ศพด.จุมจงั  จาํนวน 46 คน  เป็นเงนิ 94,926 บาท  
-  ศพด.โคกกลาง จาํนวน 51 คน  เป็นเงนิ 105,244 บาท  
-  ศพด.นาสีนวล จาํนวน 14  คน  เป็นเงนิ 28,890 บาท  
-  ศพด.หนองหวัแฮด จาํนวน 12 คน  เป็นเงนิ 24,763 บาท  
-  ศดว.บูรพาภริมย์ จาํนวน 77 คน  เป็นเงนิ 158,897 บาท  
-  ศดว.จุมจงัเหนือ จาํนวน 47 คน  เป็นเงนิ 96,989 บาท 
2.สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) จาํนวน 
260 วนั  1,157,385 บาท 
- ร.ร. บา้นนาเหนือ จาํนวน 92 คน เป็นเงนิ 176,290 บาท  
- ร.ร.โคกกลางราษฎร์พทิกัษ์ จาํนวน 83 คน  เป็นเงนิ 159,045 
บาท  
- ร.ร. จุมจงัอุปกรณ์เจรญิเวทย์ จาํนวน 249 คน เป็นเงนิ 477,134 
บาท  
- ร.ร. หนองจระเขเ้รืองศลิป์ จาํนวน 180 คน เป็นเงนิ 344,916 
บาท  
 ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ 

 

 

   

  งบเงนิอุดหนุน รวม 2,416,000 บาท   

   เงนิอุดหนุน รวม 2,416,000 บาท   

 เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 2,416,000 บาท   

 

1. เงนิอุดหนุนคา่อาหารกลางวนั  2,416,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารกลางวนั โรงเรียนสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) อตัราคนละ 20  บาท/
วนั (ขอ้มูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถุินายน 2558)  จาํนวน  200 
วนั  แยกเป็น  
- ร.ร. บา้นนาเหนือ จาํนวน 92 คน เป็นเงนิ 368,000 บาท 
- ร.ร.โคกกลางราษฎร์พทิกัษ์ จาํนวน 83 คน เป็นเงนิ 332,000 
บาท  
- ร.ร. จุมจงัอุปกรณ์เจรญิเวทย ์ จาํนวน 249 คน เป็นเงนิ 
996,000 บาท  
- ร.ร. หนองจระเขเ้รืองศลิป์ จาํนวน 180 คน เป็นเงนิ 720,000 
บาท  
ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ 

 

 

   

แผนงานสาธารณสุข   

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 1,739,540 บาท   

  งบบุคลากร รวม 809,440 บาท   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 809,440 บาท   

 เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 474,760 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ 
จาํนวน  4  อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบั
หรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุกตาํแหน่ง  

 

   

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 12,600 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ในตาํแหน่ง เจา้
พนกังานธุรการ เดือนละ  1,050 บาท โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12  
เดือน  

 

   

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 239,880 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 
อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  

 
   

   
 

  
   

 
  



   
 

  
 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 82,200 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตามภารกจิ 
จาํนวน 2 อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12  เดือน  

 
   

  งบดาํเนินงาน รวม 733,000 บาท   

   คา่ตอบแทน รวม 10,000 บาท   

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  

 
   

   คา่ใช้สอย รวม 660,000 บาท   

 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 450,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่บรกิารของกองสาธารณสุข และสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี  
 -  คา่ถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ    
 -  คา่โฆษณาและเผยแพร ่เชน่ คา่จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ขา่วทางวทิย ุโทรทศัน์หรือ  สิง่พมิพ์ตา่งๆ   
 -  คา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ   
 -  คา่จา้งเหมาบรกิาร  เชน่  คา่จา้งบุคคลเพือ่จดัเก็บขยะ คา่กาํจดั
ขยะรายปี ฯ 

 

 

   

 รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 20,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง (คา่อาหาร อาหารวา่ง/เครือ่งดืม่) ในการ
ตอ้นรบับุคคลหรือ คณะบุคคล  หรือคา่เล้ียงรบัรองในการจดั
กจิกรรมพธีิการหรือกจิกรรมตา่ง  ๆของกองสาธารณสุขท ัง้ในและ
นอกสถานที ่

 

 

   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการควบคุมป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ จาํนวน 40,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการจดัโครงการควบคุมป้องกนั
โรคพษิสุนขับา้ ประจาํปี 2559  

 
   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการเพือ่ชีวติสดใสวยัสูงอาย ุ จาํนวน 50,000 บาท   

 
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการเพือ่ชีวติสดใสวยัผูสู้งอาย ุ
ประจาํปี 2559  

 
   

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร
จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมใน
การใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการไปอบรมสมัมนา ของ
พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง 

 

 

   

   คา่วสัด ุ รวม 63,000 บาท   

 วสัดุอืน่ จาํนวน 63,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือถงัขยะพลาสตกิ ขนาด  240  ลติร มีลอ้ ฝา 1 
ชอ่งทิง้  จาํนวน 42  ถงั  ถงัละ 1,500 บาท (ต ัง้ตามราคา
ทอ้งตลาด)  

 

   

  งบลงทุน รวม 47,100 บาท   

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 47,100 บาท   

 ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 คา่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร จาํนวน 10,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร  แบบบานกระจก  จาํนวน  2  ตู ้ 
(ซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)  

 
   

 คา่จดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน จาํนวน 4,500 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ทาํงานระดบั 1 –2  พรอ้มเกา้อ้ี  จาํนวน  1 
ชุด  (เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ดก้าํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์จงึต ัง้จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่)  

 

   

   
 

  
   

 
  

   
 

  



   
 

  
 คา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จาํนวน 2,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั 16 น้ิว  จาํนวน  1  ตวั  โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 - พดัลมตดิผนงัใบพดัโปรง่ใส 3 ใบพดั   
 - รศัมีการสา่ย 90 องศา  
 - ปรบัแรงลมได ้3 ระดบั โดยสวติซ์แบบสายดงึ  
 - ปรบัทศิทางการสา่ยของพดัลมไดโ้ดยสวติซ์แบบสายดงึ    
 (เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ดก้าํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์จงึ
ต ัง้จา่ยตามราคาในตลาดทอ้งถิน่) 

 

 

   

 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จาํนวน 23,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 
น้ิว  จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน  ดงัน้ี  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้่อยกวา่ 4  แกนหลกั (4  
core)  หรือ 8  แกนเสมือน   
 (8 Thread) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 
3.0 GHz จาํนวน 1 หน่วย  
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํขนาดไมน้่อย
กวา่ 6  MB สาํหรบัแบบ  L3 Cache   
 Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory   
   - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี  
 1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจาํขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยู ่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics   
 Processing Unit ทีส่ามารถใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดง
ภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่นแผงวงจรหลกั 
แบบ Onboard Graphics ทีม่ ี 
 ความสามารถในการใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาด
ไมน้่อยกวา่ 1 GB  
  - มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB   
  - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard  Disk)  ชนิด SATA หรือดีกวา่ 
ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1  TB จาํนวน 1 หน่วย   
  - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย  
  - มีชอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จาํนวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
  - มีแป้นพมิพ์และเมาส์  
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 
600:1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 น้ิว  
จาํนวน 1 หน่วย  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ณ 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2558 

 

 

   

 คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ จาํนวน 7,600 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet)  จาํนวน 1 เครือ่ง คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  ดงัน้ี  
  - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier , 
Scanner และ FAX ภายในเครือ่งเดียวกนั  
  - ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (inkjet)  
  - มีความละเอียดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 4,800x1,200 dpi  
  - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน้่อยกวา่ 15 หน้าตอ่นาท ี 
  - มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวดาํไมน้่อยกวา่ 33 หน้าตอ่นาท ี 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ-สี) ได ้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้่อยกวา่ 1,200x2,400 
dpi  
  

 

 

   



   
  - มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)  
  - สามารถถา่ยสาํเนาเอกสารไดท้ ัง้สีและขาวดาํ  
  - สามารถทาํสาํเนาไดสู้งสุดไมน้่อยกวา่ 90 สาํเนา  
  - สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต ์ 
  - มีชอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network  Interface) แบบ 
10/100  Base-T   หรือดีกวา่  จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
  - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่  
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ณ 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2558 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 150,000 บาท   

   เงนิอุดหนุน รวม 150,000 บาท   

 เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 150,000 บาท   

 

1. เงนิอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจาํหมูบ่า้น  150,000 
บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจาํหมูบ่า้น 
หมูบ่า้นละ 10,000 บาท เพือ่ใหป้ระชาชนและอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมูบ่า้นไดม้ีสว่นรว่มดาํเนินการในกจิกรรมตา่ง  ๆ

 

 

   

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์   

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 809,066 บาท   

  งบบุคลากร รวม 673,780 บาท   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 673,780 บาท   

 เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 553,780 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองการศกึษา 
ตาํแหน่ง นกัพฒันาชุมชน จาํนวน 2 อตัรา  โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 
เดือน และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุกตาํแหน่ง  

 

   

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 108,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป จาํนวน 1 อตัรา 
โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  

 
   

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 12,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งท ั่วไป จาํนวน  
1  อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  

 
   

  งบดาํเนินงาน รวม 135,286 บาท   

   คา่ตอบแทน รวม 36,000 บาท   

 คา่เชา่บา้น จาํนวน 36,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีม่ีสทิธิเ์บกิได ้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึฉบบัปจัจุบนั  ฉบบัที ่
2 พ.ศ. 2551 

 

 

   

   คา่ใช้สอย รวม 99,286 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
โครงการบา้นเพือ่ผูย้ากไรเ้ฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี จาํนวน 99,286 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุในการกอ่สรา้งบา้นเพือ่ผูย้ากไรเ้ฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

 
   

แผนงานเคหะและชุมชน   

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,865,060 บาท   

  งบบุคลากร รวม 2,000,060 บาท   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,000,060 บาท   

 เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 915,920 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองชา่ง จาํนวน  5  
อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้
เงนิเดือนรวมทุกตาํแหน่ง  

 

   



   
 

  
 เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 7,620 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวของพนกังานเทศบาลกอง
ชา่ง ในตาํแหน่ง นายชา่งไฟฟ้า เดือนละ  635 บาท  โดยคาํนวณ
ต ัง้จา่ย 12 เดือน  

 

   

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 905,640 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังาน
จา้งท ั่วไป จาํนวน  7  อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  

 
   

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 170,880 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งท ั่วไป จาํนวน  7  อตัรา โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 12  
เดือน  

 

   

  งบดาํเนินงาน รวม 865,000 บาท   

   คา่ตอบแทน รวม 35,000 บาท   

 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 35,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล สงักดั
กองชา่ง  ทีม่ีสทิธิไ์ดร้บัเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร ตามระเบียบ
และกฎหมายกาํหนด  

 

   

   คา่ใช้สอย รวม 230,000 บาท   

 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 100,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่บรกิารของกองชา่ง ดงัน้ี  
 - จา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่เชน่ คา่จา้งเหมาโฆษณาและ
เผยแพรข่า่วทางวทิยุ โทรทศัน์ หรือสิง่พมิพ์ตา่ง  ๆ     
 - คา่เบี้ยประกนัภยั  
 - คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งทาํงาน ทาํของ จา้งเหมารถขน
สมัภาระ  ฯลฯ  
 - คา่จา้งตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา  
 - คา่จา้งตรวจสอบหาน้ําทางธรณีวทิยา 

 

 

   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จา่ยเป็นคา่เบี้ยเล้ียง 
คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัและคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆคา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการ ไป
อบรมสมัมนา ของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง หรือผูท้ีไ่ดร้บัการ
การแตง่ต ัง้ ฯ 

 

 

   

 คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 30,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและบาํรุงรกัษาครุภณัฑ์วสัด ุอุปกรณ์ 
ภายในสถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟ้า  

 
   

   คา่วสัด ุ รวม 600,000 บาท   

 วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 300,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้า เชน่ หลอดไฟฟ้า สวทิช์  บลัลาสต ์
สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ  ทีใ่ชใ้นอาคารทีท่าํการ อาคารสถานีสูบน้ําดว้ย
ไฟฟ้าฯ ตลอดจนไฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในหมูบ่า้น และการประปา  

 

   

 วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 300,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง  เชน่  ไมต้า่งๆ สวา่น  กบไสไม ้ เลือ่ย  
คอ้น คีม สี  ทนิเนอร์ ทอ่ และอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ  ทีใ่ชใ้นอาคาร
สาํนกังาน  ตลอดจน การประปาในความรบัผดิชอบของเทศบาล  

 

   

   
 

  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน   

 งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 270,000 บาท   

  งบดาํเนินงาน รวม 250,000 บาท   

   คา่ใช้สอย รวม 250,000 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       



 
 
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมดา้นอาชีพ จาํนวน 150,000 บาท   

 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการฝึกอาชีพและกจิกรรม
ตา่งๆ ใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน กลุม่สตรี ผูด้อ้ยโอกาส  คนพกิาร  
ผูสู้งอาย ุและประชาชน  ในเขตเทศบาลตาํบลจุมจงั  (กอง
การศกึษา) 

 

 

   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความรู ้แกผู่นํ้าชุมชน จาํนวน 50,000 บาท   

 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพ 
ทกัษะ ความรู ้แกผู่นํ้าหมูบ่า้น และผูนํ้าองค์กรภาคประชาชนอืน่  ๆ
ในระดบัหมูบ่า้น/ชุมชน และตาํบลเพือ่ใหส้ามารถเป็นแกนนํา การ
พฒันา ทีเ่ขม้แข็ง สนบัสนุนใหเ้กดิเครือขา่ยความรว่มมือภาค
ประชาชนในการพฒันาตาํบล  (กองการศกึษา) 

 

 

   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม จาํนวน 20,000 บาท   

 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการโครงการสง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม,การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบในหน่วยงานภาครฐัใหแ้กบุ่คลากรและประชาชนท ั่วไป  (กอง
การศกึษา) 

 

 

   

 
คา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและรกัษาความสงบ
เรียบรอ้ยตาํบลจุมจงั(โครงการ3ดี) จาํนวน 30,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการจดักจิกรรมการป้องกนั
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ และรกัษาความสงบเรียบรอ้ย ความปลอดภยั
ในชีวติและทรพัย์สนิของประชาชนในตาํบลจุมจงั (สาํนกัปลดั)  

 

   

  งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท   

   เงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท   

 เงนิอุดหนุนเอกชน จาํนวน 20,000 บาท   

 

1. เงนิอุดหนุนโครงการขอรบัเงนิอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาล
ตาํบลจุมจงัของกลุม่ผลติภณัฑ์ไมไ้ผต่าํบลจุมจงั (โครงการ 3 ดี)    
20,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนกลุม่ผลติภณัฑ์ไมไ้ผต่าํบลจุมจงั  ในการ
ดาํเนินกจิกรรมกลุม่ใหม้ีความเขม้แข็ง และแกไ้ขปญัหาความ
ยากจน สามารถมีรายไดเ้พิม่ขึน้ 

 

 

   

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 120,000 บาท   

  งบบุคลากร รวม 120,000 บาท   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท   

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 108,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป กองการศกึษา 
ตาํแหน่ง คนงานท ั่วไป  เดือนละ  9,000 บาท โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 
12 เดือน  

 

   

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 12,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งท ั่วไป 
ตาํแหน่ง คนงานท ั่วไป  เดือนละ  1,000 บาท  โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 
12 เดือน  

 

   

 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 370,000 บาท   

  งบดาํเนินงาน รวม 370,000 บาท   

   คา่ใช้สอย รวม 320,000 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัสง่นกักีฬาและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬาตา่ง  ๆ 
 ในระดบัอาํเภอและจงัหวดั 

จาํนวน 150,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่นกักีฬาและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาตา่งๆทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือ
หน่วยงานอืน่จดัขึน้  

 

   

 คา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาภายในตาํบลจุมจงั(โครงการ3ดี) จาํนวน 170,000 บาท   

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาตา่ง ๆ ภายในตาํบลจุมจงั  
 

   



   
 
คา่วสัด ุ รวม 50,000 บาท   

 วสัดุกีฬา จาํนวน 50,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออุปกรณ์เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลตาํบล
จุมจงั ไดใ้ชใ้นการออกกาํลงักาย อยา่งสมํ่าเสมอเพือ่มีสุขภาพ
แข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ  (โครงการ 3 ดี)  

 

   

 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 602,000 บาท   

  งบดาํเนินงาน รวม 602,000 บาท   

   คา่ใช้สอย รวม 602,000 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานประเพณีบุญเขา้ปรวิาสกรรมประจาํตาํบล
จุมจงั จาํนวน 32,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการจดังานประเพณีบุญเขา้
ปรวิาสกรรมประจาํตาํบลจุมจงั ประจาํปี 2559  

 
   

 
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการทอดเทียนพรรษาเขา้วดัปฏบิตัธิรรมตาํบลจุมจงั
(โครงการ3ดี) จาํนวน 20,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการจดัโครงการแหเ่ทียน
เขา้พรรษาในชว่งระยะเขา้พรรษา ประจาํปี 2559  (โครงการ 3 ดี)  

 
   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้นเฉลมิพระเกียรต ิ จาํนวน 10,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการจดัโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอ้นเฉลมิพระเกียรต ิประจาํปี 2559 (โครงการ 3 
ดี) โดยการสง่เสรมิบวชเรียนภาคฤดูรอ้นใหก้บัเด็กและเยาวชน ใน
พ้ืนทีเ่ทศบาลตาํบลจุมจงั 

 

 

   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการประเพณีออกพรรษาแหป่ราสาทผึง้ตาํบลจุมจงั จาํนวน 20,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการประเพณีออกพรรษา
แหป่ราสาทผึง้ตาํบลจุมจงั ประจาํปี 2559  (โครงการ 3 ดี)  

 
   

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการรว่มสืบสานงานประเพณีวนัลอยกระทง จาํนวน 20,000 บาท   

 
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการรว่มสืบสานงานประเพณีวนัลอยกระทง  
ประจาํปี 2559  

 
   

 
คา่ใชจ้า่ยในการจดังานแขง่ขนักีฬา มหกรรมมหาสงกรานต์ รว่มสืบ
สานงานประเพณีทอ้งถิน่(โครงการ3ดี) จาํนวน 500,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานแขง่ขนักีฬามหกรรม
มหาสงกรานต์รว่มสืบสานงานประเพณีทอ้งถิน่  ประจาํปี 2559  

 
   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวม 4,550,200 บาท   

  งบลงทุน รวม 4,550,200 บาท   

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 4,550,200 บาท   

 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นโคกกลาง  หมูท่ี ่12 จาํนวน 97,100 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นโคกกลาง หมู่
ที ่12  สายบา้นนายชาํนาญ สุวะไชย์ - บา้นนายวุฒศิกัดิ ์ โสระธวิา
(ซอยกลว้ยเน่า)  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 47.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่อนกรีตไม่
น้อยกวา่ 141  ตร.ม.   
- ลงลูกรงัไหลท่างท ัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.10  เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที ่  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 02 06/2558 

 

 

   

 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นโคกกลาง  หมูท่ี ่6 จาํนวน 98,200 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นโคกกลาง หมู่
ที ่6 สายบา้นนายลม - บา้นนายบุญมี วรสทิธิ ์โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี   
-  กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 
เมตร  ยาว  40.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่อนกรีต
ไมน้่อยกวา่   143  ตร.ม.   
 

 

 

   



 
- ลงลูกรงัไหลท่างท ัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.20  เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที ่  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 02 06/2558 

 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นจุมจงั  หมูท่ี ่2 จาํนวน 91,700 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นจุมจงั หมูท่ี ่2 
สายซอบบา้นนายลี สุสาระโพธิ ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
-  กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 2.50 
เมตร  ยาว   50.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่อนกรีต
ไมน้่อยกวา่ 125  ตร.ม.   
- ลงลูกรงัไหลท่างท ัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.20  เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที ่  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 02 06/2558 

 

 

   

 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นนาสีนวล  หมูท่ี ่5 จาํนวน 39,400 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นนาสีนวล หมู่
ที ่5  สายกลางบา้น-บา้นนายชาญชยั สารศริ ิโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 18.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่อนกรีตไม่
น้อยกวา่  54 ตร.ม.   
- ลงลูกรงัไหลท่างท ัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.10  เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที ่  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 02 06/2558 

 

 

   

 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นนาเหนือ  หมูท่ี ่4 จาํนวน 100,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นนาเหนือ หมู่
ที ่4  สายรอบหมูบ่า้น โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
- กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว  35.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่อนกรีต
ไมน้่อยกวา่   140  ตร.ม.   
- ลงลูกรงัไหลท่างท ัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.20  เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที ่  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 02 01/2553 

 

 

   

 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นหนองแข ้หมูท่ี ่3 จาํนวน 66,200 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นหนองแข ้หมู่
ที ่3  สายบา้นนายนิรนัทร์ - บา้นนายทองหลอ่ โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี   
-  กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร  ยาว  30.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่อนกรีต
ไมน้่อยกวา่ 90  ตร.ม.   
- ลงลูกรงัไหลท่างท ัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.20  เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที ่  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 02 06/2558 

 

 

   

 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นอา่งแกว้ หมูท่ี ่14 จาํนวน 198,200 บาท   

 

1.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นอา่งแกว้ หมูท่ี ่14 
จาํนวน  99,100  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  บา้นอา่งแกว้  หมูท่ี ่14  สายบา้นนายแกว้  ไชยคีรี-โรงสีขา้ว
ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 
เมตร  ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนทีค่อนกรีตไม่
น้อยกวา่ 143  ตร.ม.   
- ลงลูกรงัไหลท่างท ัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.20  เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที ่  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 02 06/2558 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   



 
2. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นอา่งแกว้  หมูท่ี ่
14  จาํนวน  99,100  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บา้นอา่งแกว้  หมูท่ี ่14  สายบา้นนายพรทศัน์ - บา้น
นางอุดม  ทบัทมิหนิ - บา้นอา่งแกว้ หมูท่ี ่ 14 โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี   
-  กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 
เมตร ยาว  41.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีค่อนกรีตไม่
น้อยกวา่  143 ตร.ม.  
-  ลงลูกรงัไหลท่างท ัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.20  เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที ่ 
-  กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 02 06/2558 

 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร  บา้นน้อยเจรญิ  หมูท่ี ่ 11 จาํนวน 100,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร  บา้นน้อยเจรญิ  หมู่
ที ่11 สายนานายสงวน-หนองนกเป็ด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
- กอ่สรา้งถนนดนิ ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 585.00  
เมตร  ดนิถมหนาเฉลีย่  0.50  เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø 0.30 เมตร จาํนวน  12  ทอ่น  พรอ้มปรบัเกรดแตง่เรียบ
ตลอดสาย  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่  จ.จ.  03  01/2556 

 

 

   

 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร  บา้นหนองแข ้ หมูท่ี ่ 15 จาํนวน 99,100 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร  บา้นหนองแข ้ หมู่
ที ่ 15  สายกุดจบั-หนองกน้หวด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
- กอ่สรา้งถนนดนิ  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  
485.00  เมตร  ดนิถมหนาเฉลีย่  0.50  เมตร  พรอ้มวางทอ่
ระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จาํนวน  12  ทอ่น  พรอ้มปรบั
เกรดแตง่เรียบตลอดสาย  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่  จ.จ.  03  01/2556 

 

 

   

 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร บา้นโคกกลาง หมูท่ี ่ 6 จาํนวน 30,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร  บา้นโคกกลาง  หมู่
ที ่ 6  สายนานายลม กุลมว่ง - หนองบา้นดู ่โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
- กอ่สรา้งถนนดนิ ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  ชว่งที ่1  
ถนนยาว  76.00  เมตร   ดนิถมหนาเฉลีย่  0.50  เมตร ชว่งที ่2  
ถนนยาว  24.00  เมตร   ดนิถมหนาเฉลีย่  1.50  เมตรพรอ้มวาง
ทอ่ระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร   
 จาํนวน  6  ทอ่น  พรอ้มปรบัเกรดแตง่เรียบตลอดสาย  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ.  03  01/2556 

 

 

   

 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร บา้นโคกประสทิธิ ์หมูท่ี ่ 10 จาํนวน 196,900 บาท   

 

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร  บา้นโคก
ประสทิธิ ์หมูท่ี ่ 10  สายนานายพรมมา  กางนาน -  นานายทา    
จาํนวน  96,900  บาทโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
- กอ่สรา้งถนนดนิ ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00 เมตร ยาว  398.00  
เมตร   ดนิถมหนาเฉลีย่  0.50  เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø 0.30 เมตร จาํนวน  15  ทอ่น  พรอ้มปรบัเกรดแตง่เรียบ
ตลอดสาย  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ.  03  01/2556  
 
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร บา้นโคกประสทิธิ ์
หมูท่ี ่ 10  สายนานายศริชิยั-นานายถวลิ จาํนวน 100,000 บาท 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
- กอ่สรา้งถนนดนิ ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 590.00  
เมตร  ดนิถมหนาเฉลีย่  0.50  เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø 0.40 เมตร จาํนวน  10  ทอ่น  พรอ้มปรบัเกรดแตง่เรียบ 
ตลอดสาย  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่  จ.จ.  03  01/2556 

 

 

   

   
 

  
   

 
  



   
 

  
 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร บา้นหนองหวัแฮด  หมูท่ี ่ 7 จาํนวน 100,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนดนิเพือ่การเกษตร  บา้นหนองหวัแฮด  
หมูท่ี ่ 7 สายนานายบุญโปรง่-ลาํน้ํายงั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
- กอ่สรา้งถนนดนิ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 408.00  
เมตร ดนิถมหนาเฉลีย่  0.60  เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø 0.40 เมตร จาํนวน  12 ทอ่น   
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่  จ.จ.  03  01/2556 

 

 

   

 
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝาปิด บา้น
น้อยเจรญิ หมูท่ี ่ 11 จาํนวน 84,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝา
ปิด บา้นน้อยเจรญิ หมูท่ี ่ 11  สายบา้นนายแหล ่ สงิห์ภกัดี-บา้น
นายสารกิา มาตพุต(ชว่งบา้นนางวาสนา-บา้นนายสารกิา) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝาปิด ขนาด  
0.30 X 0.50 X 0.10  เมตร พรอ้มฝาปิด จาํนวน  110  ฝา รวม
ระยะทางยาวไมน้่อยกวา่  55  เมตร  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ.  05  02/2554 

 

 

   

 
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝาปิด บา้น
น้อยเจรญิ หมูท่ี ่ 8 จาํนวน 164,500 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝา
ปิด บา้นน้อยเจรญิ หมูท่ี ่ 8  สายบา้นนายสี - บา้นนายประยูร    
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝาปิด ขนาด  
0.30 X 0.50 X 0.10  เมตร พรอ้มฝาปิด จาํนวน 276  ฝา รวม
ระยะทางยาวไมน้่อยกวา่  138 เมตร  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ.  05  02/2554 

 

 

   

 
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝาปิด บา้น
หนองแข ้หมูท่ี ่ 3 จาํนวน 188,900 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝา
ปิด บา้นหนองแข ้หมูท่ี ่ 3  สายบา้นนายทอมสนั  ศรีรงัษ์ - บา้น
นายน้อย  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝาปิด ขนาด  
0.30 X 0.50 X 0.10  เมตร พรอ้มฝาปิด จาํนวน  300  ฝา รวม
ระยะทางยาวไมน้่อยกวา่  150  เมตร  
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ.  05  02/2554 

 

 

   

 
โครงการกอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอ้มบอ่พกั 
บา้นจุมจงั หมูท่ี ่1-13 จาํนวน 451,100 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้ม
บอ่พกั บา้นจุมจงั หมูท่ี ่1-13  สายรา้นคา้นางจุน จนัทร์บาล - บา้น
นายประนต ทรงคาศรี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ทอ่กลม คสล. ขนาด  
Ø 0.60  เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร 
ระยะทางรวมบอ่พกั  239  เมตร   
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 05 02/2555 

 

 

   

 
โครงการกอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอ้มบอ่พกั 
บา้นนาสีนวล หมูท่ี ่5 จาํนวน 60,200 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้ม
บอ่พกั  บา้นนาสีนวล หมูท่ี ่5  สายหน้าบา้นนายสาย - บา้นนาย
สมศกัดิ ์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ทอ่กลม คสล. ขนาด  
Ø 0.40  เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล. ขนาด 0.80 X 0.80 เมตร 
ระยะทางรวมบอ่พกั  55  เมตร   
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 05 01/2555 

 

 

   

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  



   
 

  

 
โครงการกอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอ้มบอ่พกั 
บา้นสนัตสุิข หมูท่ี ่ 9 จาํนวน 330,700 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้ม
บอ่พกั บา้นสนัตสุิข  หมูท่ี ่ 9   สายบา้นนายสน  ศรีรงัษ์ -รอ่งน้ํา
หนองแกน่ทราย  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ทอ่กลม คสล. ขนาด  
Ø 0.80  เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล. ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร 
ระยะทางรวมบอ่พกั  155  เมตร   
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 05 02/2558 

 

 

   

 
โครงการกอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอ้มบอ่พกั 
บา้นหนองแข ้หมูท่ี ่15 จาํนวน 288,500 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้ม
บอ่พกั  บา้นหนองแข ้หมูท่ี ่15  สายบา้น นายมี - บา้นนายพภิพ 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก ทอ่กลม คสล. ขนาด  
Ø 0.60  เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล. ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร 
ระยะทางรวมบอ่พกั  158  เมตร   
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 05 02/2555 

 

 

   

 
โครงการกอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอ้มบอ่พกั 
บา้นอา่งแกว้ หมูท่ี ่14 จาํนวน 100,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้ม
บอ่พกั  บา้นอา่งแกว้ หมูท่ี ่14  สายหน้าบา้นนายน้อย  จาํปาศรี - 
หน้าวดัจุมจงัเหนือ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
- กอ่สรา้งวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ทอ่กลม คสล. ขนาด  
Ø 0.40  เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล. ขนาด 0.80 X 0.80 เมตร 
ระยะทางรวมบอ่พกั  77  เมตร   
- กอ่สรา้งตามแบบแปลนเลขที ่ จ.จ. 05 01/2555 

 

 

   

 
โครงการตดิต ัง้เหล็กดดัหน้าตา่งสาํนกังานเทศบาลตาํบลจุมจงั(อาคาร
หอประชุมช ัน้ลา่ง) จาํนวน 52,200 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้เหล็กดดัหน้าตา่งสาํนกังานเทศบาลตาํบลจุมจงั
(อาคารหอประชุมช ัน้ลา่ง)  จาํนวน 9 ชอ่ง รวม 49.00  ตาราง
เมตร  กอ่สรา้งตามแบบแปลนและประมาณราคาทีท่างเทศบาล
ตาํบลจุมจงักาํหนด 

 

 

   

 โครงการทาสีอาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลจุมจงั (อาคารหลงัเกา่) จาํนวน 87,400 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ทาสีอาคารสาํนกังานเทศบาลตาํบลจุมจงั (อาคารหลงั
เกา่) ท ัง้ภายนอกและภายใน  มีพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 1,030.00 ตาราง
เมตร  กอ่สรา้งตามแบบแปลนและประมาณราคาทีท่างเทศบาล
ตาํบลจุมจงักาํหนด 

 

 

   

 โครงการปรบัปรุงทีด่นิโคกหนองขี้มา้ บา้นจุมจงั หมูท่ี ่2 จาํนวน 80,000 บาท   

 

เพือ่เป็นคา่ถางป่าและถมดนิโคกหนองขี้มา้ ปรบัปรุงทีด่นิรองรบั
การกอ่สรา้งอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯประจาํตาํบล  บุกเบกิ
ถางป่า จาํนวน 3,900 ตร.ม. และถมดนิขนาดกวา้ง 45.00 X 
45.00 เมตร  ดนิถมหนาเฉลีย่  0.56  เมตร  จาํนวนดนิถม  
1,134  ลบ.ม. 

 

 

   

 โครงการปรบัปรุงทีด่นิเทศบาลตาํบลจุมจงั บา้นหนองหวัแฮด หมูท่ี ่ 7 จาํนวน 100,000 บาท   

 

เพือ่เป็นคา่กอ่สรา้งคนัดนิแนวถนนขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร ดนิถมหนาเฉลีย่ 1.20 เมตร จาํนวนดนิถม 
1,350 ลบ.ม. พรอ้มลงดนิลูกรงัหนาเฉลีย่ 0.25 เมตร จาํนวนดนิ
ลูกรงั 225 ลบ.ม. 

 

 

   

 
โครงการปรบัปรุงหน้าตา่งและก ัน้หอ้ง กองการศกึษา  สาํนกังาน
เทศบาลตาํบลจุมจงั จาํนวน 45,900 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงหน้าตา่ง และก ัน้หอ้ง  กองการศกึษา  
สาํนกังานเทศบาลตาํบลจุมจงั (อาคารหลงัเกา่ดา้นหน้า) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 
 
  

 

 

   



 
- งานตดิต ัง้ผนงัก ัน้หอ้งหวัหน้ากองการศกึษา จาํนวน 1 หอ้ง  
ขนาด 9.40  ตร.ม. 
- งานตดิต ัง้ผนงัก ัน้หอ้งหน้าหอ้งน้ํา (อาคารหลงัเกา่ช ัน้ 2 ) จาํนวน 
1 แหง่  ขนาด 4.80 ตร.ม. 
- งานหน้าตา่งอลูมเินียม เปลีย่นบานเลือ่นขนาด 1 X 2  เมตร  
จาํนวน 1 ชุด , เปลีย่นบานเลือ่นขนาด 2.40 X 1.10 เมตร จาํนวน 
1 ชุด , เปลีย่นบานเลือ่นขนาด 1.60 X 1.10  เมตร จาํนวน 4  ชุด 
กอ่สรา้งตามแบบแปลนและประมาณราคาทีท่างเทศบาลตาํบลจุมจงั
กาํหนด 

 คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

 
โครงการบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้งทีถ่งึกาํหนด
ระยะเวลาและทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดท้ีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ จาํนวน 1,300,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้งทีถ่งึ
กาํหนดระยะเวลา  และทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดท้ีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบ  เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่  คา่ซอ่มบาํรุง
ถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีต ,คา่ซอ่ม บาํรุงถนนลูกรงั,คา่ซอ่มบาํรุง
เป่าลา้ง  ทอ่ระบายน้ํา, คา่ซอ่มแซมและบาํรุงรกัษาคลองสง่น้ํา,คา่
ซอ่มบาํรุงซอ่มแซมฝายน้ําลน้, คา่ซอ่มแซมปรบัปรุงและบาํรุง
อาคารสาํนกังาน ฯลฯ 

 

 

   

แผนงานการเกษตร   

 งานสง่เสริมการเกษตร รวม 605,980 บาท   

  งบบุคลากร รวม 405,980 บาท   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 405,980 บาท   

 เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 285,980 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองการศกึษา 
ตาํแหน่ง นกัวชิาการเกษตร  เดือนละ  22,490 บาท   โดยคาํนวณ
ต ัง้จา่ย 12 เดือน  และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือน  

 

   

 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 108,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป กองการศกึษา 
ตาํแหน่ง คนงานท ั่วไป  เดือนละ  9,000 บาท โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 
12 เดือน  

 

   

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 12,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งท ั่วไป 
ตาํแหน่ง คนงานท ั่วไป  เดือนละ  1,000 บาท  โดยคาํนวณต ัง้จา่ย 
12 เดือน  

 

   

  งบดาํเนินงาน รวม 200,000 บาท   

   คา่ใช้สอย รวม 180,000 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร จาํนวน 50,000 บาท   

 
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเกษตร พรอ้มท ัง้ความรู ้และ
สามารถเพิม่ผลผลติใหสู้งขึน้  

 
   

 
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิการดาํเนินชีวติตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง จาํนวน 100,000 บาท   

 
เพือ่เป็นคา่ใชจ่า่ยในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนในพ้ืนทีม่ีการดาํเนิน
ชีวติตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  

 
   

 
คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิและฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ชีวภาพ
(โครงการ3ดี) จาํนวน 30,000 บาท   

 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานสง่เสรมิและฝึกอบรมการผลติ
ปุ๋ ยอนิทรีย์ชีวภาพ เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถลดการใชส้ารเคมีทาง
การเกษตร  

 

   

   คา่วสัด ุ รวม 20,000 บาท   

 วสัดุการเกษตร จาํนวน 20,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุตา่ง  ๆทีใ่ชใ้นการปลูกและบาํรุงรกัษา
ตน้ไม ้ในสาํนกังานเทศบาล เชน่  ปุ๋ ย พนัธ์ุพืช วสัดุเพาะชาํ ฯลฯ  

 
   

   
 

  



   
 

  
 งานอนุรกัษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท   

  งบดาํเนินงาน รวม 20,000 บาท   

   คา่ใช้สอย รวม 20,000 บาท   

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 คา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จาํนวน 20,000 บาท   

 

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มโดยการเพาะขยาย พนักลา้ไม,้ สง่เสรมิใหเ้กษตร
เพาะกลา้ไม ้แลว้รบัซ้ือกลา้ไมเ้ขา้โครงการ,การปลูกตน้ไมใ้นที่
สาธารณประโยชน์, ดูแลรกัษาตน้ไมท้ีป่ลูกตลอดจนดาํเนินการปลูก
ตน้ไมเ้น่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ และในวนัสาํคญัตา่ง  ๆ

 

 

   

แผนงานการพาณิชย ์   

 งานกจิการประปา รวม 294,500 บาท   

  งบลงทุน รวม 294,500 บาท   

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 294,500 บาท   

 ครุภณัฑ์อืน่       

 คา่จดัซ้ือตูค้อนโทรลไฟฟ้าสาํหรบัควบคุมปั๊มน้ํา จาํนวน 28,500 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูค้อนโทรลไฟฟ้าสาํหรบัควบคุมปั้มน้ํา ขนาด 
1 แรงมา้ จาํนวน  3  ตู ้ๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงนิ 28,500 
บาท  

 

   

 คา่จดัซ้ือปั้มน้ําบาดาล(ซมัเมอร์ส) ระบบประปาหมูบ่า้น จาํนวน 266,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือปั้มน้ําบาดาล (ซมัเมอร์ส) ขนาด 1 แรงมา้ 
พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด  จาํนวน 6 ตวั ๆ ละ 25,000 บาท และ 
ขนาด 1.5  แรงมา้ พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด จาํนวน 4 ตวั ๆ ละ  
29,000 บาท 

 

 

   

แผนงานงบกลาง   

 งบกลาง รวม 2,386,786 บาท   

  งบกลาง รวม 2,386,786 บาท   

   งบกลาง รวม 2,386,786 บาท   

 คา่ชาํระหน้ีเงนิตน้ จาํนวน 580,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชาํระหน้ีเงนิกูต้ามสญัญาเงนิกูเ้ลขที ่
1135/142/2555 ลงวนัที ่ 12  มถุินายน  2555 (ปีที ่4) และ
สญัญาเงนิกู ้เลขที ่1471/38/2558  ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2556 
(ปีที1่) 

 

 

   

 คา่ชาํระดอกเบี้ย จาํนวน 156,200 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชาํคา่ดอกเบี้ยเงนิกูต้ามสญัญาเงนิกูเ้ลขที ่
1135/142/2555 ลงวนัที ่ 12  มถุินายน 2555 (ปีที ่4) และ
สญัญาเงนิกู ้เลขที ่1471/38/2558  ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2556 
(ปีที1่) 

 

 

   

 เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 300,000 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมใหแ้กพ่นกังานจา้งของ
เทศบาล  ในอตัรารอ้ยละหา้ พรอ้มกบัหกัคา่ตอบแทนของพนกังาน
จา้งสง่เป็นเงนิสมทบในอตัราเดียวกนัดว้ย ตามหนงัสือ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0809.5/ว9 ลงวนัที ่22 มกราคม 
2557 และพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

 

 

   

 เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 120,000 บาท   

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหแ้กผู่ป่้วยโรคเอดส์  
จาํนวน  20  คนๆละ 500 บาท/เดือน  

 
   

   
 

  
   

 
  

   
 

  



   
 

  
 สาํรองจา่ย จาํนวน 500,900 บาท   

 

เพือ่ใชจ้า่ยในกรณีทีจ่าํเป็นตามความเหมาะสม หากไมรี่บ
ดาํเนินการจะเกดิความเสียหาย แกส่ว่นราชการหรือประชาชน 
ไดแ้ก ่บรรเทาสาธารณภยั  และเหตุการณ์ฉุกเฉินตา่ง  ๆ  

 

   

 รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั จาํนวน 363,000 บาท   

 

1. เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่   
200,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ทอ้งถิน่ (กองทุนสุขภาพตาํบล)  ถือปฏบิตัติามแนวทางหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว1263 ลงวนัที ่30  
พฤษภาคม 2557  
 2. เงนิสบทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน (โครงการ 3 ดี)  100,000 
บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสบทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0891.4/ว 2502  ลงวนัที ่ 20  สงิหาคม 
2553      
3. คา่บาํรุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย   30,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่บาํรุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย โดย
คาํนวณต ัง้จา่ยตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนดในอตัรา
รอ้ยละ 1/6 ของประมาณการรายรบั ไม ่รวมเงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดเงนิ
สะสม เงนิอุดหนุนท ั่วไป   
4. คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัทุนการศกึษาแกน่กัศกึษา   33,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เลา่เรียน หรือ คา่ธรรมเนียมการศกึษา หรือคา่บาํรุง 
หรือคา่หน่วยกติแกผู่ด้อ้ยโอกาสทีไ่ดร้บัการ คดัเลือกจากเทศบาล 
ในระดบัการศกึษาข ัน้สูงกวา่ข ัน้พ้ืนฐานถงึปรญิญาตรี คนละไมเ่กนิ 
33,000 บาทตอ่ปี ถือปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 
0808.2/ว1365  ลงวนัที ่30 เมษายน  2550 

 

 

   

 เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จาํนวน 366,686 บาท   

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่  โดยคาํนวณจา่ยในอตัรารอ้ยละ 2 ของประมาณการรายได ้
ไมร่วมเงนิอุดหนุนตามเทศบญัญตังิบประมาณประจาํปี จากยอด 
18,334,300 บาท 

 

 

   

                


