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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลจุมจงั 

อ าเภอ กุฉินารายณ์   จงัหวดักาฬสนิธ์ุ 

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 55,950,826 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
แยกเป็น           

 

แผนงานบริหารงานท ั่วไป 

 งานบริหารท ั่วไป รวม 11,120,600 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,251,900 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   เงนิเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนนายกเทศมนตรี  เดือนละ 27,600 บาท และรอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เดือนละ 15,180 บาท/คน 

   

   เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 
4,000 บาท และต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เดือนละ 
3,000 บาท/คน 

   

   เงนิคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 
บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน 

   

   เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสว่น
ต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 
9,660 บาท  และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ  6,900 บาท 

   

   เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,490,400 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน 
ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท 
ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท 
สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน เดือนละ 9,660 บาท/คน 

   

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,627,260 บาท 

   เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 3,717,840 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้กป่ลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน และพนกังานเทศบาลสงักดัส านกัปลดั  จ านวน 
9 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือน
รวมทุกต าแหน่ง 

   

   เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มคา่ตอบแทนรายเดือนประเภทบริหารทอ้งถิน่
ระดบักลาง ต าแหน่ง ปลดัเทศบาล เดือนละ  7,000 บาท 

   

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ ต าแหน่ง  
ปลดัเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท ต าแหน่ง รองปลดัเทศบาล,หวัหน้า
ส านกัปลดั เดือนละ 3,500 บาท ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายแผนงานฯ เดือน
ละ 1,500 บาท 

   

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 573,600 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจ้างตามภารกจิและพนกังานจ้าง
ท ั่วไป สงักดัส านกัปลดั จ านวน 5 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน 
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   เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 65,820 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจ้างตามภารกจิและ
พนกังานจ้างท ั่วไป สงักดัส านกัปลดั  จ านวน  3 อตัรา โดยค านวณต ัง้
จ่าย 12 เดือน 

   

  งบด าเนินงาน รวม 3,861,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 110,000 บาท 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ( เงนิรางวลั
ประจ าปี) ส าหรบัพนกังานเทศบาล  และพนกังานจ้างเทศบาลต าบล 
จุมจงั 

   

   คา่เบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ยประชุมใหแ้กก่รรมการทีส่ภาเทศบาลแตง่ต ัง้หรือ
คณะกรรมการอืน่ทีร่ะเบียบ  กฎหมายก าหนดใหจ้่ายคา่เบี้ยประชุมได ้

   

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษา บุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  และ
คณะผูบ้ริหารผูม้ีสทิธ ิ

   

   คา่ใช้สอย รวม 1,880,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บริการ จ านวน 700,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
บริการของส านกัปลดั ดงัน้ี  
  -  คา่ถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ แผนพฒันาทอ้งถิน่ แผน
อตัราก าลงั และเทศบญัญตัติา่งๆ       
  -  คา่โฆษณาและเผยแพร ่เช่น คา่จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทาง
วิทยุ โทรทศัน์ หรือ สิง่พิมพ์ตา่งๆ     
  -  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ   
  -  คา่เบี้ยประกนัภยั รถสว่นกลาง  
  -  คา่จ้างเหมาบริการ  เช่น  คา่จ้างท างาน  ท าของ ตดัหญา้ คา่จ้างจดัท า
ป้ายประชาสมัพนัธ์ไวนิล คา่จ้างจดัท าวารสาร คา่จ้างประเมนิความพึง
พอใจ ฯลฯ 

   

   รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ จ านวน 80,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่รบัรองดงัน้ี      
1. คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล ทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทศันศกึษาดูงาน จ านวน 50,000 บาท 
2. คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนงัสือส ั่งการของ กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. 
กบั อปท. หรือ อปท.กบัรฐัวิสาหกจิ หรือเอกชน จ านวน 30,000 บาท 
          

   

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ชดใช้คา่เสียหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน จ านวน 30,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ชดใช้คา่เสยีหาย หรือคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ
ทีเ่ขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการจดังานวนัส าคญัสถาบนัชาต ิและสถาบนั
พระมหากษตัริย์ 

จ านวน 100,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจดังานวนัส าคญัสถาบนัชาติ และ
สถาบนัพระมหากษตัริย์  
( ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 120 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ จ านวน 20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ หรือ
เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่   
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ  
เปลี่ยนแปลง คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2560 หน้า 6 ) 
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    คา่ใช้จ่ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร จ านวน 100,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการพฒันาศกัยภาพบุคลากรใน
องค์กร  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า120) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการเสริมสรา้งและรณรงค์ป้องกนัการทุจริตและประพฤติ
มชิอบในการปฏบิตังิาน 

จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเสริมสรา้งและ
รณรงค์ป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบในการปฏบิตังิาน 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121) 

   

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั คา่บริการจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน   คา่ผา่นทางดว่นพิเศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการ ไปอบรมสมัมนา  ของพนกังาน
เทศบาล พนกังานจ้าง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา หรือผูท้ีไ่ดร้บัการ
แตง่ต ัง้ ฯ 

   

    คา่ใช้จ่ายในการเลือกต ัง้ จ านวน 200,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล 

   

    คา่ใช้จ่ายศูนย์รวมขา่วสารการจดัซื้อจดัจ้างของหน่วยบริหารราชการสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารงานของศูนย์ขอ้มูลขา่วสาร
การจดัซื้อจดัจ้างของหน่วยบริหารราชการสว่นทอ้งถิน่  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ  
เปลี่ยนแปลง คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2560 หน้า 6 ) 

   

    คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไมแ้ละพวงมาลา จ านวน 10,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พวงมาลา และพวง
หรีด ส าหรบัพิธีการ วนัส าคญัตา่งๆตามวาระและโอกาสทีจ่ าเป็นและมี
ความส าคญั 

   

    โครงการเทศบาลสญัจร จ านวน 30,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจดัประชุม ช้ีแจงท าความ
เขา้ใจ เพื่อสรา้งทศันคตแิละจิตส านึกทีด่ีงาม  ในการอยู่รว่มกนัและสรา้ง
ความสามคัคีของประชาชนสรา้งความตระหนกัในการปกป้องสถาบนัของ
ชาต,ิรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาล,รบัฟงัความคดิเห็นของ
ประชาชน และใหบ้ริการดา้นตา่งๆ  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119) 

   

    โครงการประชุมรว่มทอ้งถิน่ทอ้งทีแ่ละสว่นราชการ จ านวน 20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการประชุมร่วมทอ้งถิ่น ทอ้งทีแ่ละสว่น
ราชการ  ทีก่ าหนดจดัขึน้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119) 

   

    โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายในต าบลจุมจงั จ านวน 20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายในต าบลจุม
จงั  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122) 

   

   คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 200,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกต ิเช่น คา่บ ารุง หรือซอ่มแซม วสัด ุครุภณัฑ์ เช่น รถยนต ์ 
รถจกัรยานยนต ์โตะ๊ ตู ้เครื่องถา่ยเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์  ฯ 

   

   คา่วสัด ุ รวม 805,000 บาท 

   วสัดุส านกังาน จ านวน 300,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ซ้ือสิง่ของเครื่องใช้
ตา่งๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดนิสอ น ้าดืม่ หมึก ฯลฯ  และวสัดุ
ส านกังานอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ในการปฏบิตังิาน 
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   วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัซื้อไมโครโฟน อุปกรณ์เครื่องใช้  
สายสญัญาณรบั-สง่วิทยุฯลฯ 

   

   วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่สิง่ของเครื่องใช ้ตา่งๆ เช่น ไมก้วาด,สบู,่ผงซกัฟอก ,
กระตกิน ้ารอ้น ,คูลเลอร์น ้า,ผา้ปูโตะ๊ แกว้น ้า จานรอง ฯลฯ 

   

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 400,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลิง และหล่อลื่น เช่น  น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนั
ดีเซล  น ้ามนัหล่อลื่น  น ้ามนัเครื่อง  แกส๊หุงตม้  ฯลฯ 

   

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัซื้อวสัดุเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผง
หมกึ เมาส์ ฯลฯ 

   

   คา่สาธารณูปโภค รวม 1,066,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จ านวน 950,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัเทศบาล กจิการประปาของเทศบาล คา่ไฟฟ้า
สถานีสูบน ้า และคา่ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมูบ่า้น 

   

   คา่บริการโทรศพัท ์ จ านวน 10,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้บริการโทรศพัท์ของส านกังานเทศบาลต าบลจุมจงั    

   คา่บริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ไปรษณีย์ โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตรา 
ไปรษณียากร  คา่เช่าตูไ้ปรษณีย์ 

   

   คา่บริการสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 101,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่โทรภาพ(โทรสาร) คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้ระบบ
อนิเตอร์เน็ต  รวมถงึอนิเตอร์เน็ต การ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ 

   

  งบลงทุน รวม 7,700 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 7,700 บาท 

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์    

    คา่จดัซื้อเครือ่งพิมพ์ จ านวน 7,700 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet)คุณลกัษณะพ้ืนฐาน   
- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครื่อง เดียวกนั  
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet)  
- มีความละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
หรือ 1200x4,800 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไมน่้อยกว่า 33 หน้าตอ่นาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพตอ่นาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไมน่้อยกว่า 15 หน้าตอ่นาที (ppm)  
หรือ 10 ภาพตอ่นาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกว่า 1,200x2,400 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไมน่้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้ 
- สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษไดไ้มน่้อยกว่า 100 แผน่  
(ต ัง้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วนัที ่21 เมษายน 2560 ) 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 144) 
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 งานบริหารงานคลงั รวม 2,780,620 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,500,620 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,500,620 บาท 

   เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,924,380 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองคลงั จ านวน 7 อตัรา 
โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุก
ต าแหน่ง 

   

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ ต าแหน่ง  
ผูอ้ านวยการกองคลงั เดือนละ 3,500 บาท และต าแหน่ง หวัหน้าฝ่าย
บริหารงานคลงั เดือนละ 1,500 บาท 

   

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 456,240 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจ้างตามภารกจิและพนกังาน
ท ั่วไป จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน 

   

   เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจ้างตามภารกจิ
จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน 

   

  งบด าเนินงาน รวม 280,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองคลงั    

   คา่ใช้สอย รวม 250,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บริการ จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
บริการของกองคลงั ดงัน้ี   
 -  คา่ถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ  และเทศบญัญตัติา่งๆ ของ
กองคลงั    
 -  คา่ซกัฟอก  คา่ตกัสิง่ปฏกิูล    
 -  คา่โฆษณาและเผยแพร ่เช่น คา่จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทาง
วิทยุ โทรทศัน์ หรือ สิง่พิมพ์ตา่งๆ   
 -  คา่จ้างเหมาบริการ  เช่น  คา่จ้างท างาน ท าของ  จ้างเหมารถขน
สมัภาระ จ้างเหมาจดมาตรวดัน ้า  ฯลฯ 

   

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั คา่บริการจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพิเศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการ ไปอบรมสมัมนา  ของพนกังาน
เทศบาล พนกังานจ้างกองคลงั 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 666,280 บาท 

  งบบุคลากร รวม 266,280 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 266,280 บาท 

   เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 266,280 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลส านกัปลดั ต าแหน่ง  
นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยค านวณต ัง้จา่ย 12 เดือน  
พรอ้มเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือน 

   

  งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท 

   คา่ใช้สอย รวม 400,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 400,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั คา่บริการจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพิเศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการไปอบรมสมัมนา ของพนกังาน  
และผูท้ีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ใหป้ฎบิตัริาชการส าหรบัผูป้ฏบิตังิานกจิการ 
อปพร. 

   

 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 220,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   คา่ใช้สอย รวม 220,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในชุมชนและในสถานศกึษา จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัในชุมชนและในสถานศกึษา 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 117) 

   

    โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร./หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร./หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116) 

   

    โครงการลดอุบตัเิหตุอุบตัภิยัช่วงเทศกาลบนทอ้งถนน จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการลดอุบตัเิหต ุ 
อุบตัภิยัช่วงเทศกาลบนทอ้งถนน  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116) 

   

    โครงการสง่เสริม สนบัสนุนการปฏบิตังิาน อปพร./หน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS) 

จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการสนบัสนุนกจิกรรมตา่งๆของ อปพร./หน่วย
บริการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS)  เช่น จดัหาชุดปฏบิตักิาร วสัดุ  
อุปกรณ์ตา่งๆในการปฏบิตังิาน ฯลฯ  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116) 
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แผนงานการศกึษา 

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 5,977,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 5,448,200 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,448,200 บาท 

   เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 4,111,100 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองการศกึษา  
จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน พรอ้มเงนิปรบัระดบั 
หรือข ัน้เงนิเดือน รวมทุกต าแหน่ง จ านวน 1,100,000 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้กค่รูผูดู้แลเด็ก จ านวน 12  อตัราโดยค านวณ
ต ัง้จ่าย 12 เดือน พรอ้มเงนิปรบัระดบั หรือข ัน้เงนิเดือน รวมทุก
ต าแหน่ง จ านวน 3,011,100  บาท 

   

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ในต าแหน่ง 
ผูอ้ านวยการกองการศกึษา เดือนละ 3,500 บาท ต าแหน่งหวัหน้าฝ่าย
บริหารงานการศกึษา เดือนละ 1,500 บาท 

   

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 1,139,100 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนจากเงนิอุดหนุนใหแ้กพ่นกังานจ้างตาม
ภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้่วยครูผูดู้แลเด็กฯ จ านวน 5 อตัรา โดยค านวณต ัง้
จ่าย 12 เดือน จ านวน 594,000 บาท                                           
- เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนสว่นทีเ่กนิจากเงนิอุดหนุนใหแ้กพ่นกังาน
จ้างตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้่วยครูผูดู้แลเด็กฯ จ านวน 5 อตัรา โดย
ค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน  จ านวน 113,100 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจ้างท ั่วไป ต าแหน่ง ผูช้่วยครูผูดู้แล
เด็กฯ,ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป  จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณต ัง้
จ่าย 12 เดือน จ านวน 432,000 บาท 

   

   เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 138,000 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจ้างท ั่วไป ต าแหน่ง  
ผูช้่วยครูผูดู้แลเด็กฯ ,ต าแหน่งคนงานท ั่วไป จ านวน 4 อตัรา โดยค านวณ
ต ัง้ จ่าย12 เดือน จ านวน 48,000 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราวจากเงนิอดุหนุนใหแ้กพ่นกังาน
จ้างตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้่วยครูผูดู้แลเด็กฯ จ านวน 
5 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน  จ านวน 90,000 บาท 

   

  งบด าเนินงาน รวม 504,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 80,000 บาท 

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  
ต าแหน่งครู,ครูผูดู้แลเด็ก กองการศกึษา 

   

   คา่ใช้สอย รวม 424,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บริการ จ านวน 80,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
บริการของกองการศกึษา ดงัน้ี  
  -  คา่เย็บหนงัสือ ถา่ยเอกสาร เขา้ปกหนงัสือ  และขอ้บงัคบัตา่งๆ    
  -  คา่โฆษณาและเผยแพร ่เช่น คา่จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทาง
วิทยุ โทรทศัน์ หรือสิง่พิมพ์ตา่งๆ    
  -  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ   
  -  คา่จ้างเหมาบริการ เช่น คา่จ้างท างาน  ท าของ  จ้างเหมารถขน
สมัภาระ  ฯลฯ 

   

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการสง่เสริมการจดังานส าคญัของเด็ก จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการสง่เสริมการจดังานส าคญั
ของเด็ก เช่น วนัเด็กแหง่ชาต ิ  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96) 
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    คา่ใช่จ่ายตามโครงการสง่เสริมศกัยภาพเยาวชน จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ
เยาวชน เช่น วนัเยาวชนแหง่ชาต,ิคา่ยเยาวชน,กจิกรรมตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลจุมจงั   
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110) 

   

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 234,000 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่บริการจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพิเศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการ ไปอบรมสมัมนา  ของพนกังาน
เทศบาล พนกังานจ้างและครูผูดู้แลเด็ก สงักดักองการศกึษา 

   

  งบลงทุน รวม 25,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 25,000 บาท 

   ครุภณัฑ์ส านกังาน    

    คา่จดัซื้อเกา้อี้ส านกังาน จ านวน 3,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเกา้อีส้ านกังาน จ านวน 1 ตวั (ซื้อตามราคาในตลาด
ทอ้งถิน่)    
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 145 ) 

   

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์    

    คา่จดัซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ต ัง้โตะ๊ จ านวน 1 เคริ่อง      
โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี      
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน่้อยกว่า 4 แกน (core)  
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดงัน้ี      
1) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processimg Unit)  
ไมน่้อยกว่า 8 แกน หรือ      
2) ในกรณีทีท่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อยกว่า 
6 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกว่า  
2.7 GHz      
 -มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง      
หรือดีกว่า ดงัน้ี      
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ีหน่วยความจ า 
ขนาดไมน่้อยกว่า 1 GB หรือ      
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิต ัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ า
หลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 1 GB หรือ      
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิต ัง้อยู่บนแผงวงจรหลกั แบบ  
OnboardGraphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลกัใน
การแสดงภาพไมน่้อยกว่า 1 GB      
 -มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อย
กว่า 4 GB      
 -มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไมน่้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GBจ านวน 1 หน่วย      
 -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย      
 -มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network lnterface)  
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จ านวน 1 ช่อง      
 -มีแป้นพิมพ์และเมา้ส์      
 -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไมน่้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย      
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ วนัที ่21 เมษายน 2560 ) 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 145 
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 งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 6,256,036 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 3,768,036 บาท 

   คา่ใช้สอย รวม 2,057,528 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการสง่เสริมพฒันาการการเรียนรูข้องเด็กปฐมวยั จ านวน 20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่จดักจิกรรมตามโครงการสง่เสริมพฒันาการการเรียนรูข้อง
เด็กปฐมวยั เพื่อสง่เสริมการเรียนรูใ้หแ้กเ่ด็กเล็กในเขตเทศบาลต าบล 
จุมจงั  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา จ านวน 1,683,000 บาท 

     1. เพื่อจ่ายเป็นคา่อาหารกลางวนัใหก้บัเด็กนกัเรียนใน ศพด.จุมจงั ,ศพด.
โคกกลาง, ศพด.นาสีนวล, ศพด.หนองหวัแฮด, ศดว.บูรพาภริมย์,ศดว.
จุมจงัเหนือ จ านวน 245วนั  นกัเรียน 255 คน อตัราคนละ 20  
บาท/วนั เป็นเงนิ 1,249,500  บาท 
(ขอ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2560)  
2. เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)ใหก้บัเด็กนกัเรียนใน  
ศพด.จุมจงั ,ศพด.โคกกลาง,ศพด.นาสีนวล,ศพด.หนองหวัแฮด,ศดว.
บูรพาภริมย์,ศดว.จุมจงัเหนือ จ านวน 255 คน อตัราคนละ 1,700  
บาท/ปี  เป็นเงนิ 433,500  บาท  
(ขอ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2560)   
"ท ัง้น้ี จะเบกิจ่ายตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่"   
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายในการจดัต ัง้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจุมจงั จ านวน 354,528 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการจดัการศกึษาระดบัอนุบาล เป็นคา่อาหาร
เสริม (นม) คา่อาหารกลางวนั สือ่การเรียนการสอน จ านวนเด็ก
นกัเรียน 40 คนตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีสุ่ด ที ่มท.0893.3/ว462 ลงวนัที ่17 มีนาคม 2557  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96  ) 

   

   คา่วสัด ุ รวม 1,710,508 บาท 

   วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่เครื่องนอน ใหก้บัเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กและศูนย์อบรม
เด็กกอ่นเกณฑ์ในวดั สงักดัเทศบาลต าบลจุมจงั  
จ านวน 150 ชุดๆละ 200  บาท  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95  ) 

   

   คา่อาหารเสริม (นม) จ านวน 1,680,508 บาท 

     1. เพื่อจ่ายเป็นคา่อาหารเสริม(นม)ใหก้บัเด็กนกัเรียนในศพด.จุมจงัศพด.
โคกกลางศพด.นาสีนวลศพด.หนองหวัแฮดศดว.บูรพาภริมย์ศดว.จุมจงั
เหนือ นกัเรียน 255 คน จ านวน 260 วนั อตัราคนละ  
7.37  บาท/วนั เป็นเงนิ 488,631 บาท  
(ขอ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2560)             
2. เพื่อจ่ายเป็นคา่อาหารเสริม(นม)ใหก้บัเด็กนกัเรียนใน ร.ร.บา้นนา
เหนือ,ร.ร.โคกกลางราษฎร์พิทกัษ์,ร.ร. จุมจงัอุปกรณ์เจรญิเวทย์
, ร.ร. หนองจระเขเ้รืองศลิป์ ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) นกัเรียน 622 คน จ านวน 260 วนั  
เป็นเงนิ 1,191,877 บาท  
"ท ัง้น้ี จะเบกิจ่ายตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่"  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)หน้า 95 ) 
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  งบเงนิอุดหนุน รวม 2,488,000 บาท 

   เงนิอุดหนุน รวม 2,488,000 บาท 

   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 2,488,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่อาหารกลางวนั โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) ร.ร.บา้นนาเหนือ ร.ร.โคกกลางราษฎร์
พิทกัษ์ ร.ร. จุมจงัอุปกรณ์เจริญเวทย์ ร.ร. หนองจระเขเ้รืองศลิป์  
นกัเรียน 622 คน อตัราคนละ 20 บาท/วนั จ านวน 200 วนั  
เป็นเงนิ 2,488,000 บาท  
(ขอ้มูลจ านวนเด็ก ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2560)   
"ท ัง้น้ี จะเบกิจ่ายตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่"  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า126 ) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 2,908,100 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,489,100 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,489,100 บาท 

   เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,109,180 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ  
จ านวน  5  อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบัหรือ 
ข ัน้เงนิเดือนรวมทุกต าแหน่ง 

   

   เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 12,600 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มพิเศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ในต าแหน่ง  
เจ้าพนกังานธุรการ เดือนละ1,050 บาท โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน 

   

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่  
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ เดือนละ  3,500 บาท และ
ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 1,500 บาท 

   

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 259,320 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจ้างตามภารกจิ จ านวน 2 อตัรา 
โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน 

   

   เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจ้างตามภารกจิ  
จ านวน 2 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12  เดือน 

   

  งบด าเนินงาน รวม 1,210,000 บาท 

   คา่ใช้สอย รวม 1,195,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บริการ จ านวน 940,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
บริการของกองสาธารณสุข และสิง่แวดล้อม ดงัน้ี  
 -  คา่ถา่ยเอกสาร เย็บหนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ      
 -  คา่โฆษณาและเผยแพร ่เช่น คา่จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่วทาง
วิทยุ โทรทศัน์หรือ  สิง่พิมพ์ตา่งๆ    
 -  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ      
 -  คา่จ้างเหมาบริการ  เช่น  คา่จ้างบุคคลเพื่อจดัเกบ็ขยะ คา่ก าจดัขยะราย
ปี คา่จ้างเหมาบุคคลผูป้ฏบิตังิานบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)ฯ 

   

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการควบคุมป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ จ านวน 40,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจดัโครงการควบคุมป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 103 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคตดิตอ่ จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานควบคุมป้องกนัโรคตดิตอ่ เช่น 
โรคไขเ้ลือดออก,โรคมือเทา้ปาก ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 103 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการสง่เสริมสนบัสนุนการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการคดัแยก
ขยะและการก าจดัขยะในชุมชน 

จ านวน 75,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการให้
ความรูเ้กีย่วกบัการคดัแยกขยะและการก าจดัขยะในชุมชน  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 103 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั คา่บริการจอด
รถ ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพิเศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆในการไปอบรมสมัมนา ของพนกังาน
เทศบาล พนกังานจ้าง 
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   คา่วสัด ุ รวม 15,000 บาท 

   วสัดุอืน่ จ านวน 15,000 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อชุดหมีช่างใสป้่องกนัสารเคมแีละอุปกรณ์ป้องกนั
สารเคมีส าหรบัพ่นหมอกควนั  ฯลฯ 

   

  งบลงทุน รวม 59,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 59,000 บาท 

   ครุภณัฑ์การเกษตร    

    คา่จดัซื้อเครือ่งพ่นหมอกควนั จ านวน 59,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเครื่องพ่นหมอกควนั จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีรายละเอยีด ดงัน้ี 
 - ปริมาณการฉีดพ่นน ้ายาไมน่้อยกว่า 40 ลิตรตอ่ช ั่วโมง  
 - ถงับรรจุน ้ายาไมน่้อยกว่า 6 ลิตร 
 - ก าลงัเครื่องยนต์ไมน่้อยกว่า 25 แรงมา้ 
 (เป็นครุภณัฑ์ทีก่ าหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ มีนาคม 2560)  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ  
เปลี่ยนแปลง คร ัง้ที ่1 พ.ศ.2560 หน้า 8 ) 

   

  งบเงนิอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   เงนิอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 150,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุนศูนย์สาธารณสูขมูลฐานประจ าหมูบ่า้น  
หมูบ่า้นละ 10,000 บาท เพื่อใหป้ระชาชนและอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่า้นไดม้ีสว่นรว่มด าเนินการในกจิกรรมตา่งๆ  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 127  ) 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 660,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 624,000 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 624,000 บาท 

   เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 624,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองการศกึษา ต าแหน่ง 
นกัพฒันาชุมชน จ านวน 2 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน  และเงนิ
ปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุกต าแหน่ง 

   

  งบด าเนินงาน รวม 36,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 36,000 บาท 

   คา่เช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีมี่สทิธิเ์บกิไดต้าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิ่มเตมิจนถงึฉบบัปจัจุบนั  ฉบบั
ที ่2 พ.ศ. 2551 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 3,182,660 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,322,660 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,322,660 บาท 

   เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,236,180 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองช่าง จ านวน 5 อตัรา  
โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน และเงนิปรบัระดบัหรือข ัน้เงนิเดือนรวมทุก
ต าแหน่ง 

   

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่  
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง เดือนละ  3,500 บาท และ
ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายโยธา เดือนละ 1,500 บาท 

   

   คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 923,280 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจ้างตามภารกจิ และพนกังานจ้าง
ท ั่วไป จ านวน 6 อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน 

   

   เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 103,200 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราวพนกังานจ้างตามภารกจิ และ
พนกังานจ้างท ั่วไป จ านวน 6  อตัรา โดยค านวณต ัง้จ่าย 12  เดือน 

   

  งบด าเนินงาน รวม 860,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน
เทศบาลและพนกังานจ้าง      

   

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล สงักดักอง
ช่าง  ทีมี่สทิธิไ์ดร้บัเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร ตามระเบียบและกฎหมาย
ก าหนด 

   

   คา่ใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บริการ จ านวน 100,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
บริการของกองช่าง ดงัน้ี  
  - คา่ใช้จ่ายเพื่อกจิการดา้นเอกสาร  งานสารบรรณ  เย็บปกหนงัสือ เขา้
เล่ม ฯลฯ   
- จ่ายเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร ่เช่น คา่จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ขา่วทางวิทยุ โทรทศัน์ หรือสิง่พิมพ์ตา่งๆ      
- จ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียนตา่งๆ ส าหรบัพนกังาน
เทศบาล และพนกังานจ้างกองช่างในการเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา
ตา่งๆ   
- คา่เบี้ยประกนัภยั 
- คา่จ้างตรวจสอบคุณภาพน ้าประปา 
- คา่จ้างตรวจสอบหาน ้าทางธรณีวทิยา 
-  คา่จ้างเหมาบริการ  เช่น  คา่จ้างท างาน ท าของ  จ้างเหมารถขน
สมัภาระ จ้างเหมาบริการ  ฯลฯ 

   

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ จ่ายเป็นคา่เบี้ยเล้ียง คา่
พาหนะ คา่เช่าทีพ่กัและคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ คา่ผา่นทางดว่น
พิเศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการ ไป
อบรมสมัมนา ของพนกังานเทศบาล พนกังานจ้าง หรือผูท้ีไ่ดร้บัการการ
แตง่ต ัง้ ฯ 
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    โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นปรบัปรุงการก าหนดเลขประจ าแปลงทีด่นิ,การก าหนด
ต าแหน่งโรงเรือนและสิง่ปลูกสรา้ง,การก าหนดต าแหน่งป้ายและ
ใบอนุญาตตา่งๆ,การสรา้งช ัน้ขอ้มูลถนนและการสง่แผนทีภ่าษีเขา้สู่
ระบบ LTAX 3000  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124 ) 

   

   คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์วสัดุ อุปกรณ์ ภายใน
สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า (คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์
วสัด ุอุปกรณ์ ภายในสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า) 

   

   คา่วสัด ุ รวม 600,000 บาท 

   วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 300,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่วสัดไุฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สวิทช์ บลัลาสต ์ 
สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ ทีใ่ช้ในอาคารทีท่ าการ อาคารสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า
ฯ ตลอดจนไฟฟ้าสอ่งสว่างภายในหมูบ่า้น และการประปา 

   

   วสัดุกอ่สรา้ง จ านวน 300,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง  เช่น  ไมต้า่งๆ สว่าน  กบไสไม ้ เลื่อย  
คอ้น คีม สี  ทนิเนอร์ ทอ่ และอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ  ทีใ่ช้ในอาคาร
ส านกังาน  ตลอดจน การประปาในความรบัผดิชอบของเทศบาล 

   

 งานไฟฟ้าถนน รวม 1,457,990 บาท 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 1,457,990 บาท 

   เงนิอุดหนุน รวม 1,457,990 บาท 

   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 1,457,990 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนุนใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค สาขาอ าเภอ 
กุฉินารายณ์ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ดงัน้ี 
 - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บา้นนาเหนือ หมูท่ี ่4  
จ านวน 65,960 บาท  
 - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บา้นจุมจงั (ถ.สายบา้นกุดฉิม) หมูท่ี ่1        
จ านวน 44,780 บาท  
 - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บา้นสุขสวสัดิ ์(ซ.บา้นนายสมเกียรติ
ฯ ) หมูท่ี ่13 จ านวน 41,780 บาท  
 - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บา้นอา่งแกว้ (ซ.วดัเหนือ) หมูท่ี ่14 
จ านวน 58,960 บาท  
 - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  บา้นหนองแข ้(ทางไปนากุดจบั) หมู่
ที ่8 จ านวน 399,260 บาท  
 - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  บา้นโคกประสทิธิ ์(ทางไปกุดหว้า) 
หมูท่ี ่10 จ านวน 410,600 บาท  
 - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  บา้นโคกกลาง (ทางไปวดัป่านา
เหนือ) หมูท่ี ่6  จ านวน 376,580 บาท  
  - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  บา้นนาสีนวล(ทางไป บ.นาเหนือ) 
 หมูท่ี ่5 จ านวน 60,070 บาท  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-64) เพิ่มเตมิ  
เปลี่ยนแปลง คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2560 หน้า 7 ) 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 370,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 370,000 บาท 

   คา่ใช้สอย รวม 370,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมดา้นอาชีพ จ านวน 125,000 บาท 

     - เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอาชีพและกจิกรรม
ตา่งๆ ใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผูด้อ้ยโอกาส  คนพิการ ผูสู้งอายุ 
และประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลจุมจงั  (กองการศกึษา) 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความรู ้แกผู่น้ าชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ 
ความรู ้แกผู่น้ าหมูบ่า้น และผูน้ าองค์กรภาคประชาชนอืน่ ๆ ในระดบั
หมูบ่า้น/ชุมชน และต าบลเพื่อใหส้ามารถเป็นแกนน า การพฒันา ที่
เขม้แข็ง สนบัสนุนใหเ้กดิเครือขา่ยความร่วมมือภาคประชาชนในการ
พฒันาต าบล  (กองการศกึษา)  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการเพือ่ชีวิตสดใสวยัสูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพื่อชีวติสดใสวยัสูงอายุ  
(กองการศกึษา)  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิและรกัษาความสงบ
เรียบรอ้ยต าบลจุมจงั 

จ านวน 175,000 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจดักจิกรรมป้องกนัแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ และรกัษาความสงบเรียบรอ้ย ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัย์สนิของประชาชนในต าบลจุมจงั (ส านกัปลดั)      
 - เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบ าบดั ฟ้ืนฟูผูต้ดิ/ผูเ้สพยา
เสพตดิ และฝึกอาชีพใหก้บัผูต้ดิ/ผูเ้สพยาเสพตดิทีผ่า่นการบ าบดัแล้ว ใน
เขตเทศบาลต าบลจุมจงั  (ส านกัปลดั) 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 ) 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 170,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

   คา่ใช้สอย รวม 170,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการจดัสง่นกักีฬาและเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาตา่งๆ ในระดบัอ าเภอและจงัหวดั 

จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่นกักีฬาและเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเขา้
ร่วมการแขง่ขนักีฬาตา่งๆทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
จดัขึน้  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายในการจดัการแขง่ขนักีฬาภายในต าบลจุมจงั จ านวน 120,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการแขง่ขนักีฬาตา่ง ๆ ภายในต าบล 
จุมจงั 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)หน้า 100  ) 

   

 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 384,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 384,000 บาท 

   คา่ใช้สอย รวม 384,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการจดังานประเพณีบญุเขา้ปริวาสกรรมประจ าต าบลจุมจงั จ านวน 32,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีบญุเขา้
ปริวาสกรรมประจ าต าบลจุมจงั ประจ าปี 2561  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการทอดเทยีนพรรษาเขา้วดัปฏบิตัธิรรมต าบลจุมจงั จ านวน 30,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจดักจิกรรมเขา้วดัปฏตัธิรรมช่วง
ระยะเขา้พรรษา ประจ าปี 2561  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการประเพณีออกพรรษาแหป่ราสาทผึง้ต าบลจุมจงั จ านวน 22,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณีออกพรรษาแห่
ปราสาทผึง้ต าบลจุมจงั ประจ าปี 2561  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายในการจดังานแขง่ขนักีฬา มหกรรมมหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานงาน
ประเพณีทอ้งถิน่ 

จ านวน 300,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดังานแขง่ขนักีฬามหกรรมมหา 
สงกรานต์ร่วมสืบสานงานประเพณีทอ้งถิน่  ประจ าปี 2561 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวม 1,319,700 บาท 

  งบลงทุน รวม 1,319,700 บาท 

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,319,700 บาท 

   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค    

    โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นโคกกลาง หมูท่ี ่6 จ านวน 290,700 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. บา้นโคกกลาง หมูท่ี ่6 สายบา้นโคก
กลาง - วดัป่านาเหนือ(ตอ่จากเดมิ) ขนาดผวิจราจรกว้าง  5.00 
 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมพ้ืีนทีไ่มน่้อยกว่า   
485 ตารางเมตร  ลงลูกรงัไหลทางท ัง้สองขา้ง ๆ ละ  0.20  เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนที ่  กอ่สรา้งตามประมาณการและแบบแปลนเทศบาล
เลขที ่จจ.02 05/2559 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58) 

   

    โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นน้อยเจริญ หมูท่ี ่8 จ านวน 329,000 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. บา้นโน้อยเจรญิ หมูท่ี ่8 สายบา้นนาย
กติตเิดช  สุไชยชิต - บา้นนายไสว ขนาดผวิจราจรกว้าง  5.00 
 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่มน่้อย
กว่า 525  ตารางเมตร  ลงลูกรงัไหลทางท ัง้สองขา้งๆละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนที ่กอ่สรา้งตามประมาณการและแบบแปลนเทศบาล
เลขที ่จจ.02 01/2559  
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66) 

   

   คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง    

    โครงการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้งทีถ่งึก าหนดระยะเวลา
และทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดท้ีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ 

จ านวน 700,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้งทีถ่งึก าหนด
ระยะเวลา  และทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดท้ีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ  เพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกต ิเช่น  คา่ซอ่มบ ารุงถนนลาดยาง/ถนน
คอนกรีต ,คา่ซอ่ม บ ารุงถนนลูกรงั,คา่ซอ่มบ ารุงรกัษาฉีดล้างทอ่ระบายน ้า
, คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาคลองสง่น ้า,คา่ซอ่มบ ารุงซอ่มแซมฝายน ้าล้น
, คา่ซอ่มแซมปรบัปรุงและบ ารุงอาคารส านกังาน ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ) 
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แผนงานการเกษตร 

 งานสง่เสริมการเกษตร รวม 501,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 321,000 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 321,000 บาท 

   เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 321,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองการศกึษา ต าแหน่ง 
นกัวิชาการเกษตร โดยค านวณต ัง้จ่าย 12 เดือน  และเงนิปรบัระดบัหรือ
ข ัน้เงนิเดือน 

   

  งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 

   คา่ใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติทางการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตร พรอ้มท ัง้ความรู ้และสามารถ
เพิ่มผลผลิตใหสู้งขึน้  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 93 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการสง่เสริมการด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อเป็นคา่ใช่จ่ายในการสง่เสริมใหป้ระชาชนในพ้ืนทีม่ีการด าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 93 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการสง่เสริมและฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ชีวภาพ จ านวน 30,000 บาท 

     เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานสง่เสริมและฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ย
อนิทรีย์ชีวภาพ เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถผลิตและใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์ชีวภาพได้
อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 93 ) 

   

   คา่วสัด ุ รวม 50,000 บาท 

   วสัดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อวสัดุตา่งๆ ทีใ่ช้ในการปลูกและบ ารุงรกัษาตน้ไม ้ 
ในส านกังานเทศบาลและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น  ปุ๋ ย พนัธ์ุพืช วสัดุเพาะ
ช า ฯลฯ 

   

 งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้ รวม 60,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   คา่ใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ    

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สง่เสริมการใช้หญา้แฝกตามแนวพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 

     เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิและน า้ ลดการพงัทลายของ
หน้าดนิ สง่เสริมใหเ้กษตรกรปลูกหญา้แฝกในพ้ืนทีใ่หม้ากขึน้ (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 106 ) 

   

    คา่ใช้จ่ายตามโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ านวน 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมโดยการเพาะขยาย พนัธ์ุกล้าไม,้ สง่เสรมิใหเ้กษตรเพาะกล้า
ไม ้แล้วรบัซ้ือกล้าไมเ้ขา้โครงการ,การปลูกตน้ไมใ้นทีส่าธารณประโยชน์
, ดูแลรกัษาตน้ไมท้ีป่ลูกตลอดจนด าเนินการปลูกตน้ไมเ้น่ืองในวนัส าคญั
ตา่งๆ  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 106 ) 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 งานกจิการประปา รวม 476,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   คา่วสัด ุ รวม 150,000 บาท 

   วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 150,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อสารสม้และคลอรีน และสารอืน่ ๆ ส าหรบัใช้ในการ
กจิการประปาของเทศบาลต าบลจุมจงั 

   

  งบลงทุน รวม 326,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 326,000 บาท 

   ครุภณัฑ์อืน่    

    คา่จดัซื้อตูค้อนโทรลไฟฟ้าส าหรบัควบคุมปั๊มน ้า จ านวน 60,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อตูค้อนโทรลไฟฟ้าส าหรบัควบคุมปั้มน ้า ขนาด 
1 แรงมา้ จ านวน 3 ตู ้ๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นเงนิ 28,500 บาท 
และขนาด 1.5 แรงมา้ จ านวน 3 ตู ้ๆ ละ 10,500 บาท รวมเป็นเงนิ  
31,500 บาท  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)หน้า 145 ) 

   

    คา่จดัซื้อปั๊มน ้าบาดาล(ซมัเมอร์ส)ระบบประปาหมูบ่า้น จ านวน 266,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อปั้มน ้าบาดาล (ซมัเมอร์ส) ขนาด 1 แรงมา้ พรอ้ม
อุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 6 ตวั ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงนิ  
150,000 บาท และ ขนาด 1.5  แรงมา้ พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด  
จ านวน 4 ตวั ๆ ละ  29,000 บาท รวมเป็นเงนิ 116,000  บาท 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)หน้า 145 ) 
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แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 17,440,640 บาท 

  งบกลาง รวม 17,440,640 บาท 

   งบกลาง รวม 17,440,640 บาท 

   คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ จ านวน 615,230 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ช าระหน้ีเงนิกูต้ามสญัญาเงนิกูเ้ลขที่ 1135/142 
/2555 ลงวนัที ่ 12  มถิุนายน  2555 (ปีที ่6) และสญัญาเงนิกู ้เลขที ่ 
1471/38/2558 ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2556 (ปีที ่3) 

   

   คา่ช าระดอกเบีย้ จ านวน 120,780 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ช าคา่ดอกเบี้ยเงนิกูต้ามสญัญาเงนิกูเ้ลขที ่1135 
/142/2555 ลงวนัที ่2 มถิุนายน 2555 (ปีที ่6) และสญัญาเงนิกู ้ 
เลขที ่1471/38/2558  ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2556 (ปีที ่3) 

   

   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 200,000 บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมใหแ้กพ่นกังานจ้างของ
เทศบาล ในอตัรารอ้ยละหา้ พรอ้มกบัหกัคา่ตอบแทนของพนกังานจ้างสง่
เป็นเงนิสมทบในอตัราเดยีวกนัดว้ย                          
- เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมใหแ้กพ่นกังานจ้างตาม
ภารกจิต าแหน่งผูช้่วยครูดูแลเด็ก ในอตัรารอ้ยละหา้ เป็นจ านวน 
34,200 บาท พรอ้มกบัหกัคา่ตอบแทนของพนกังานจ้างสง่เป็นเงนิสมทบ
ในอตัราเดียวกนัดว้ย                          
 

   

   เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 11,304,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหแ้กผู่สู้งอายุ ตามรายการ ดงัน้ี  
- อายุ 60-69 ปี จ านวน 833 คนๆละ 600 บาท/เดือน เป็นเงนิ  
5,997,600 บาท       
 - อายุ 70-79 ปี จ านวน 424 คนๆละ 700 บาท/เดือน เป็นเงนิ  
3,561,600 บาท      
 - อายุ 80-89 ปี จ านวน 153 คนๆละ 800 บาท/เดือน เป็นเงนิ  
1,468,800  บาท  
 - 90 ปีขึน้ไป จ านวน 23 คนๆละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงนิ  
276,000  บาท      
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ) 

   

   เบี้ยยงัชีพคนพิการ จ านวน 3,840,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหแ้กผู่พ้ิการ 400 คนๆ
ละ 800 บาท/เดือน   
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ) 

   

   เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ จ านวน 240,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหแ้กผู่ป่้วยโรคเอดส์  
จ านวน 40 คนๆละ 500 บาท/เดือน  
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.22561-2564) หน้า 112 ) 

   

   ส ารองจ่าย จ านวน 500,000 บาท 

     เพื่อใช้จ่ายในกรณีทีจ่ าเป็นตามความเหมาะสม หากไมรี่บด าเนินการจะ
เกดิความเสยีหาย แกส่ว่นราชการหรือประชาชน ไดแ้ก ่บรรเทาสาธารณ
ภยั  และเหตุการณ์ฉุกเฉินตา่งๆ 

   

   รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั จ านวน 230,000 บาท 

     1. เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่  
จ านวน 200,000 บาท 
 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) หน้า 107 )  
2.คา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย จ านวน   30,000  บาท 

   

   เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (กบท.) จ านวน 390,630 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
โดยค านวณจ่ายในอตัรารอ้ยละ 2 ของประมาณการรายได ้ไมร่วมเงนิ
อุดหนุนตามเทศบญัญตังิบประมาณประจ าปี จากยอด 19,531,500 บาท 

   

 


