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ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลตําบลท่าชนะ
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าชนะ
บัดนีถ้ งึ เวลาที่คณะผูบ้ ริหารเทศบาลตําบลท่าชนะจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อ สภาเทศบาลตําบลท่าชนะอีก ครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ค ณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบลท่าชนะ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 เทศบาลตําบลท่าชนะ
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1. เงินสด เงินฝากธนาคาร
จํานวน 6,342,896.39 บาท
1.2 เงินสะสม
จํานวน 12,575,633,14 บาท
1.3 เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้
จํานวน 2,770,178.84 บาท
1.4 เงินทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 3,298,397.36 บาท
1.5 เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน 4,502,669.66 บาท
มีภาระส่งชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. กู้เพื่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวนเงิน 8,097,000 บาท
ชําระงวดที่ 7 ต้นเงิน 831,145 บาท ดอกเบี้ย 67,420 บาท และกู้เพื่อดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ
จํานวน 12 โครงการ จํานวนเงิน 9,113,292 บาท ชําระงวดที่ 1 ดอกเบี้ย จํานวน 273,398.76 บาท
และดอกเบีย้ ของต้นเงินที่กู้ไปก่อนเริ่มต้นนับระยะเวลาปีที่ 1 จํานวน 167,907.01 บาท
การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2556 เป็ น การจั ด ทํ า
งบประมาณแบบเกินดุล
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลตําบลท่าชนะได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลต่ํากว่า
ประมาณการที่ตั้งรับไว้ จํานวน 5,498,818 บาท ทําให้เทศบาลไม่สามารถดําเนินกิจกรรมตามที่ได้
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายครบทุกโครงการ
2.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 28,700,000 บาท
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
รายการ
หมายเหตุ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ก. รายได้จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
1,537,719.50 1,180,000.00 1,542,500.00
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
745,241.00 550,000.00 746,000.00
1.2 ภาษีบํารุงท้องที่
72,657.90 50,000.00
73,000.00
1.3 ภาษีปา้ ย
107,499.00 80,000.00 110,000.00
1.4 อากรการฆ่าสัตว์
300.00
0.00
500.00
1.5 อากรรังนกอีแอ่น
612,021.60 500,000.00 613,000.00
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รายการ

รายรับจริง
ปี 2554

ประมาณการ ประมาณการ
หมายเหตุ
ปี 2555
ปี 2556

ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 209,953.00 207,500.00 275,000.00
450.00
0.00
500.00
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์
90.00
0.00
500.00
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์
0.00
500.00
4,000.00
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสุรา
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
0.00
500.00
500.00
การพนัน
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 13,777.00 15,000.00 15,000.00
1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
132,590.00 130,000.00 133,000.00
1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน
5,010.00
5,000.00
5,000.00
ราษฎร
1.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
0.00
500.00
500.00
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
0.00
3,000.00
3,000.00
1.10 ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายการจัด
0.00
500.00
500.00
ระเบียบจอดยานยนต์
1.11 ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายจราจร
20,900.00 20,000.00 30,000.00
ทางบก
1.12 ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายการ
0.00
500.00
500.00
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
1.13 ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายและ
600.00
500.00
500.00
ข้อบังคับท้องถิ่น
1.14 ค่าปรับการผิดสัญญา
7,371.00
6,000.00 50,000.00
1.15 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่าย
3,900.00
2,000.00
5,000.00
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
อาคารหรือพืน้ ที่ใด ซึ่งมีพนื้ ที่เกิน
200 ตารางเมตร
1.16 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่
0.00
2,000.00
500.00
หรือทางสาธารณะ
1.17 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
460.00
500.00
500.00
อาคาร
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รายการ
1.18 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสียง
1.19 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
2.2 ดอกเบีย้
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3.1 ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รายรับจริง
ประมาณการ
ปี 2554
ปี 2555
1,495.00
1,000.00
23,310.00

20,000.00

ประมาณการ
หมายเหตุ
ปี 2556
2,000.00
23,500.00

1,355,512.15 1,200,000.00 1,370,000.00
1,269,367.00 1,180,000.00 1,270,000.00
86,145.15
20,000.00
100,000.00
851,701.00
253,500.00
598,201.00

55,000.00
50,000.00
5,000.00

851,500.00
253,500.00
598,000.00

12,488,110.60 10,760,000.00 14,690,000.00
4. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
4.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 9,237,027.25 7,800,000.00 10,420,000.00
4.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
1,172,785.14 1,000,000.00 1,400,000.00
4.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
85,362.54 100,000.00
120,000.00
4.4 ภาษีสุรา
460,984.26 440,000.00
500,000.00
4.5 ภาษีสรรพสามิต
1,110,395.20 1,000,000.00 1,500,000.00
4.6 ค่าภาคหลวงแร่
144,505.49 100,000.00
200,000.00
4.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
25,145.72
20,000.00
50,000.00
4.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
251,905.00 300,000.00
500,000.00
นิตกิ รรมที่ดนิ ฯ
5. รายได้ ที่ รั ฐ บาลอุ ด หนุ น ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

9,971,182.00 14,847,500.00 9,971,000.00
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2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน/แผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดําเนินการอื่น ๆ
- แผนงานงบกลาง
รวม
2.3 รายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ
7. หมวดเงินอุดหนุน
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
9. เงินจ่ายขาดเงินสะสม
10. จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
รวม

จ่ายจริง
ปี 2554

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

7,789,213.43
1,049,916.80

8,771,140.00
1,365,200.00

9,071,820.00
1,343,520.00

3,049,336.35
3,637,782,59
8,014,180.28
69,352.00
187,889.00

3,615,000.00 3,795,400.00
4,279,980.00 3,866,300.00
100,000.00
20,000.00
6,571,750.00 7,556,020.00
535,000.00
195,000.00
320,000.00
335,000.00

-

480,000.00

หมายเหตุ

-

1,973,688.12 2,207,932.00 2,503,660.00
25,771,358.57 28,246,002.00 28,686,720.00
จ่ายจริง
ปี 2554
1,973,688.12
6,846,755.89
2,672,673.02
7,386,113.28
924,444.91
1,312,200.00
4,655,483.35
60,660.00
25,832,018.57

งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2555
ปี 2556
2,207,932.00 2,503,660.00
7,364,880.00 8,130,800.00
3,022,690.00 1,388,160.00
9,261,100.00 10,600,300.00
735,000.00
938,000.00
1,449,000.00 1,397,000.00
4,002,400.00 3,931,800.00
28,246,002.00 28,686,720.00

หมายเหตุ
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2.4 รายจ่ายจําแนกตามงบรายจ่าย
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

จ่ายจริง
ปี 2554
1,973,688.12
9,519,428.91
8,310,558.19
4,655,483.35
1,312,200.00

ประมาณการ
ปี 2555
2,207,932.00
10,387,570.00
10,199,100.00
4,002,400.00
1,449,000.00

ประมาณการ
ปี 2556
2,503,660.00
9,518,960.00
11,335,300.00
3,931,800.00
1,397,000.00

25,771,358.57

28,246,002.00

28,686,720.00

2.5 รายละเอีย ดรายจ่ า ยบางรายการที่ จํ าเป็น ต้อ งใช้ ในการบริ หารกิจ การขององค์ ก ร
ในปีงบประมาณ 2556
ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตงั้ จ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
1. เงินเดือน
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
5,325,320 บาท
2. เงินประจําตําแหน่ง
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
42,000 บาท
3. ค่าจ้างประจํา
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
138,840 บาท
4. ค่าจ้างชั่วคราว
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
1,388,160 บาท
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
550,000 บาท
6. ค่าเช่าบ้าน
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
531,000 บาท
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
75,000 บาท
8. เงินช่วยค่าทําขวัญ
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
10,000 บาท
9. เงินช่วยค่าทําศพ
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
10,000 บาท
10. ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิ้น
10,000 บาท
11. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตัง้ จ่ายรวมทัง้ สิน้
144,200 บาท
12. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิน้ 374,580 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 8,599,100 บาท
คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
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ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2556
ชื่อโครงการ
- ประเภทครุภัณฑ์
1. ค่าจัดซือ้ โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

2. ค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ ํานักงาน

3. ค่าจัดซือ้ เก้าอีป้ ระชุม
4. ค่าจัดซือ้ เก้าอีเ้ ขียนแบบ
5. ค่าจัดซือ้ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)
6. ค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้
7. ค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
8. ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์
9. ค่าจัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)

10. ค่าจัดซือ้ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
11. ค่าจัดซือ้ เครื่องดูดฝุน่
12. ค่าจัดซือ้ ชัน้ วางหนังสือ
13. ค่าจัดซือ้ เครื่องโทรโข่งมือถือ
14. ค่าจัดซือ้ รถจักรยานยนต์
15. ค่าจัดซือ้ โต๊ะตักบาตร
16. ค่าจัดซือ้ โต๊ะหมูบ่ ูชา
17. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวมทั้งสิน้

จํานวนเงิน

ปรากฏในแผนงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,500
4,500
4,500
6,000
6,000
6,000
6,000
25,000
3,000
12,000
12,000
30,000
40,000
5,200
6,600
3,300
3,300
10,000
15,000
20,000
3,000
37,500
45,000
20,000
50,000
30,000
30,000
70,000
50,000

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
เคหะและชุมชน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
เคหะและชุมชน
สาธารณสุข
บริหารงานทั่วไป
สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
ศาสนาวัฒนธรรมฯ
ศาสนาวัฒนธรรมฯ
บริหารงานทั่วไป
การรักษาความสงบฯ
การศึกษา
เคหะและชุมชน
สาธารณสุข

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองสาธารณสุข
กองช่าง
สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองคลัง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุข
สํานักปลัดฯ
กองสาธารณสุข
กองช่าง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองสาธารณสุข
กองช่าง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุข

584,400

หมาย
เหตุ
4 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
30 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 กล้อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง
1 คัน
25 ตัว
1 ชุด
-
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ค. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ปีงบประมาณ 2556
ชื่อโครงการ
- ประเภทสิ่งก่อสร้าง
1. ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
2. ค่าก่อสร้างซุม้ ป้ายต้อนรับสูเ่ ทศบาลตําบล
ท่าชนะ
3. ค่าวางท่อระบายน้ําถนนราษฎร์เกษม-ทาง
หลวงหมายเลข 4112
4. ค่าขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาถนนนาเจริญ
5. ค่าขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาถนนสายศาลา
แม่นางสงค์
6. ค่าขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาถนนทางหลวง
หมายเลข 4112 - บ้านท่าสะท้อน
7. ค่าปรับปรุงถนนเลียบเขาประสงค์
8. ค่าปรับปรุงลานจอดรถตรงข้ามร้านวีชอ๊ ป
9. ค่าปรับปรุงลานกีฬาบริเวณหน้าสถานีรถไฟ
ท่าชนะ
10. ค่าปรับปรุงหอนาฬิกาพร้อมติดตัง้ เสาไฟฟ้า
แสงสว่าง
11. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน

ปรากฏใน
แผนงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000 บริหารงานทั่วไป
400,000 เคหะและชุมชน

สํานักปลัดฯ
กองช่าง

986,000 เคหะและชุมชน

กองช่าง

596,400 เคหะและชุมชน
231,000 เคหะและชุมชน

กองช่าง
กองช่าง

294,000 เคหะและชุมชน

กองช่าง

100,000 เคหะและชุมชน
100,000 เคหะและชุมชน
200,000 เคหะและชุมชน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

320,000 เคหะและชุมชน

กองช่าง

50,000 บริหารงานทั่วไป
50,000 เคหะและชุมชน

สํานักปลัดฯ
กองช่าง

3,347,400

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลตําบลท่าชนะ
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี 2556
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม 28,686,720 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

•

ยอดรวม
9,071,820 บาท
1,343,520 บาท
3,795,400
3,866,300
20,000
7,556,020
195,000
335,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
-

2,503,660 บาท
28,686,720 บาท

เหตุผล
เพื่ อ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น การงานตามนโยบายของคณะผู้ บ ริ ห าร ที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ต าม
แผนพัฒนาท้อ งถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาสพิจารณาต่อไป
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าชนะ
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบ
งาน
00111
00113
งบบุคลากร
4,803,960
1,321,760
งบดําเนินการ
1,987,700
672,800
งบลงทุน
240,100
25,500
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
20,000
7,051,760
2,020,060
รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ
งบ
งาน
00122
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
36,000
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
36,000
รวม

งานป้องกันฯ
00123
650,520
627,000
30,000
1,307,520

รวม
6,125,720
2,660,500
265,600
20,000
9,071,820

รวม
650,520
663,000
30,000
1,343,520

แผนงานการศึกษา (00210)
งาน

งานบริหารทั่วไปฯ
00211

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

317,400
1,704,000
45,000
2,066,400

งบ

งานระดับ
ก่อนวัยเรียนฯ
00212
20,000
20,000
1,287,000
1,327,000

งานศึกษาไม่
กําหนดระดับ
00214
402,000
402,000

รวม
317,400
2,126,000
65,000
1,287,000
3,795,400
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปฯ
งบ
งาน
00221
งบบุคลากร
966,000
งบดําเนินการ
2,637,800
งบลงทุน
67,500
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
3,671,300
รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมฯ
งบ
งาน
00232
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
20,000
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
20,000
รวม

งานบริการฯ
00223
145,000
50,000
195,000

รวม
966,000
2,782,800
67,500
50,000
3,866,300

รวม
20,000
20,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปฯ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งบ
งาน
00241
00242
00243
งบบุคลากร
1,459,320
งบดําเนินการ
2,163,000
465,000
30,000
งบลงทุน
161,300
3,277,400
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
3,783,620
3,742,400
30,000
รวม

รวม
1,459,320
2,658,000
3,438,700
7,556,020
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมฯ
งบ
งาน
00252
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
195,000
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
195,000
รวม

รวม
195,000
195,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาฯ
งานศาสนาฯ
งบ
งาน
00262
00263
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
230,000
งบลงทุน
65,000
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
40,000
40,000
295,000
รวม
แผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบกลาง
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งบกลาง
00411
2,503,660
2,503,660

รวม
2,503,660
2,503,660

รวม
230,000
65,000
40,000
335,000
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
……………….……………….
โดยที่เป็นการสมควรตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลท่าชนะและโดยอนุมัตขิ องผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตนิ เี้ รียกว่า เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ข้อ 2. เทศบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทัง้ สิน้
28,686,720 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แผนงาน
ยอดรวม
1. ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
9,071,820 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,343,520 บาท
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
3,795,400 บาท
แผนงานสาธารณสุข
3,866,300 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
7,556,020 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
195,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
335,000 บาท
3. ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
4. ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
2,503,660 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
28,686,720 บาท
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ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าชนะปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าชนะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตนิ ี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม)

(นายสนอง แดงบุญ)
นายกเทศมนตรีตําบลท่าชนะ

เห็นชอบ
(ลงนาม)
(………………………..………..)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลตําบลท่าชนะ
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
………..………………….………

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

รวม

1,542,500 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
จํานวน
ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผูท้ ี่เคยเสียภาษีและรายใหม่
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ เนื่องจากได้มกี ารจัดทําระบบแผนที่ภาษี
เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

746,000 บาท

ภาษีบํารุงท้องที่
จํานวน
ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผูท้ ี่เคยเสียภาษีและการจัดทํา
ระบบแผนที่ภาษีของเทศบาลพร้อมทัง้ การเร่งรัดติดตามภาษีคา้ งชําระ

73,000 บาท

ภาษีปา้ ย
ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผูท้ ี่เคยเสียภาษีและ
รายใหม่จากความเจริญของเมืองในเขตเทศบาลและมีการ
เร่งรัดเก็บภาษีให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

จํานวน

110,000 บาท

อากรการฆ่าสัตว์
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

500 บาท

อากรรังนกอีแอ่น
ประมาณการรายรับเพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

613,000 บาท

รวม

275,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรงพักสัตว์
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

500 บาท
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

4,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

15,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

133,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
จํานวน
ประมาณการลดลง โดยคํานวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ผา่ นมา

5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

500 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

3,000 บาท

ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

500 บาท

ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

30,000 บาท

ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

500 บาท

ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
จํานวน
ประมาณการลดลง โดยคํานวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริงของปีที่ผา่ นมา

500 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร จํานวน
ในอาคารหรือพืน้ ที่ใด ซึ่งมีพนื้ ที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

50,000 บาท
5,000 บาท
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ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

23,500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ

รวม

1,370,000 บาท

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน 1,270,000 บาท

ดอกเบีย้
ประมาณการลดลงจากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

100,000 บาท

รวม

851,500

บาท

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง
ประมาณการเท่ากับปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

253,500

บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการเท่ากับปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

598,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

14,690,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน 10,420,000 บาท
เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมดีขนึ้ และคาดว่ารัฐบาล
จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน 1,400,000 บาท
เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมดีขนึ้ และคาดว่ารัฐบาล
จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา

จํานวน

120,000 บาท
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ภาษีสุรา
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

500,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการเท่ากับปีทผี่ า่ นมา

จํานวน 1,500,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการรายรับเพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

200,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการรายรับเพิ่มขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่ดนิ ฯ
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีทผี่ า่ นมา

จํานวน

500,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

9,971,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ จํานวน 9,971,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทํา
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีทผี่ า่ นมาตามหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารกิจการโดยทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดําเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวการร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว
3. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. เพื่อ ให้การดําเนินงานด้านการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตลอดจนวางแผนพัฒนา
เทศบาลการจัดทํางบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทํานิตกิ รรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานคลัง การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง
การจัดเก็บภาษีทอ้ งถิน่ ประเภทต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป
2. การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร
3. งานทะเบียนราษฎร , งานวิเคราะห์นโยบายและแผน , งานการเจ้าหน้าที่ , งานธุรการ ,
งานนิตกิ าร , งานป้องกันฯ , งานประชาสัมพันธ์ , งานพัฒนาชุมชน
4. การดําเนินกิจการสภา
5. การเบิกจ่าย การพัสดุ ทรัพย์สิน สถิติการเงินและบัญชี การพัฒนารายได้ และการ
จัดเก็บรายได้
6. จัดเก็บสถิตขิ อ้ มูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตฯิ ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทํา
งบประมาณ
7. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย นิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติ การร้องเรียนและการ
ดําเนินการทางวินัย รวมทัง้ วินจิ ฉัยข้อกฎหมายต่าง ๆ
8. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณรวม
7,051,760 บาท
2. กองคลัง
งบประมาณรวม
2,020,060 บาท
รวม

9,071,820 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
………………………………….

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,686,720 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
• งานบริหารทั่วไป (00111)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

(521000)

รวม
รวม
รวม

7,051,760 บาท
4,803,960 บาท
2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก / รองนายก (210100)
จํานวน
695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท
จํานวน 12 เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
เดือนละ 15,180 บาท/คน จํานวน 12 เดือน (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก / รองนายก (210200) จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน จํานวน 12 เดือน

120,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก (210300)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี
เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน เดือนละ 3,000 บาท/คน จํานวน 12 เดือน

120,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศบาล (210400) จํานวน
198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. (210600)
จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
- ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน
- รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน
- สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน เดือนละ 9,660 บาท/คน
จํานวน 12 เดือน (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (522000)
เงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ
ค่าปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รวม
จํานวน

2,179,320 บาท
1,731,600 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล
เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒทิ ี่ ก.พ.รับรอง ฯลฯ

จํานวน

78,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง (220300)
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
ของปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท
ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

42,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานจ้าง ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

265,200 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

จํานวน

62,520 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินการ
รวม
1,987,700 บาท
ค่าตอบแทน (531000)
รวม
343,200 บาท
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จํานวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัตงิ าน
นอกเวลาราชการ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

12,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน (310400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสี ทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

196,200 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

30,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
พนักงานเทศบาลพร้อมทัง้ บุคคลในครอบครัว
ผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

80,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเล่ม ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
ค่าทําประกันภัยรถราชการ ค่าจ้างทําวารสารประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างทําของ รวมทัง้ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ

1,027,500 บาท
550,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร (320200)
จํานวน
24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย ดังนี้
- ค่าเลีย้ งรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลีย้ งรับรองสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตัง้ ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือของเทศบาลในโอกาสต่าง ๆ ในการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ
จํานวน 9,500 บาท (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
- ค่ารับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลีย้ งรับรองซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน
หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะ ฯลฯ จํานวน 15,000 บาท (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ดังนี้ (320300)
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
ของคณะผูบ้ ริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
- โครงการวันปิยมหาราช
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดดอกไม้ติดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5
ค่าพวงมาลา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าดอกไม้
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามโครงการ ฯลฯ

3,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ หน้าที่ 50 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จํานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ซือ้ พานพุม่ ธูปเทียน พระบรมฉายาลักษณ์
ค่ามหรสพดนตรี ค่าประดับไฟ ธง ค่าตกแต่งสถานที่
อาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตาม
โครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

หน้าที่ 50 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ซือ้ พานพุม่ ธูปเทียน พระบรมฉายาลักษณ์
ค่ามหรสพดนตรี ค่าประดับไฟ ธง ค่าตกแต่งสถานที่
อาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องตาม
โครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

หน้าที่ 50 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการวันเทศบาล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 82 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

10,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ ของเทศบาล
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ (ที่มวี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ฯลฯ

40,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ (533000)
รวม
วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพและ
วัสดุคงทนถาวรที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ
ดินสอ สมุด ปากกา ผงหมึกถ่ายเอกสาร แผงปิดประกาศ
แผ่นป้ายต่าง ๆ รวมทัง้ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ
เช่น หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

207,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ช้อน
ชาม แก้วน้ํา จานรอง น้ํายาล้างห้องน้ํา ผงซักฟอก
และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000 บาท

วัสดุกอ่ สร้าง (330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เช่น ค้อน ตะปู แปรงทาสี และอื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
(330800)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันหล่อลื่น
รถยนต์ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

100,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์
ค่าล้างอัดรูป - ขยายภาพ กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

2,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จํานวน
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
(534000)
รวม
ค่าไฟฟ้า (340100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล ศูนย์ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายของเทศบาล รวมถึงสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

410,000 บาท
240,000 บาท

ค่าน้ําประปา (340200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงาน
รวมถึงสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

100,000 บาท

ค่าโทรศัพท์ (340300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
รวมถึงค่าใช้จา่ ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ฯลฯ

จํานวน

15,000 บาท

ค่าไปรษณีย์ (340400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากรและค่าโทรเลข ค่าธรรมเนียม
ส่งเงินธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือ
ราชการ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

10,000 บาท

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการสื่อสารบริการทางโทรภาพ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ Internet ฯลฯ

45,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
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งบเงินอุดหนุน
รวม
20,000 บาท
เงินอุดหนุน (561000)
รวม
20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จํานวน
20,000 บาท
การจัดซือ้ หรือการจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น อําเภอท่าชนะ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลประสงค์
ตามหนังสือ ที่ สฎ 76601/ว 504 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 75 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
รวม
ครุภัณฑ์สํานักงาน (410100)
รวม
- ค่าจัดซือ้ โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีร้ ะดับผูบ้ ริหาร
จํานวน 3 ชุด ตั้งไว้ 26,000 บาท และจัดซือ้ โต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 ของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ชุด
ตัง้ ไว้ 4,500 บาทตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

240,100
170,100
61,500
30,500

บาท
บาท
บาท
บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- ค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ ํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ ํานักงาน จํานวน 2 ตัว
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

จํานวน

6,000 บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- ค่าจัดซือ้ เก้าอีป้ ระชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีป้ ระชุม จํานวน 30 ตัว
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

จํานวน

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

25,000 บาท
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)
รวม
- ค่าจัดซือ้ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง
รายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

10,000 บาท
10,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
รวม
48,600 บาท
- ค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรับงานสํานักงาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)
ที่มคี วามเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.2 GHz. ความเร็วของ
หน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1,066 MHz. จํานวน 1 หน่วย
หน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB.
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 300 GB. จํานวน 1 หน่วย
จอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 14 นิว้ DVD-RW
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย ฯลฯ ระบบปฏิบัตกิ ารไม่ต่ํากว่า Window 7 พร้อมลิขสิทธิ์
พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 600 x 600 dpi
ความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน้า/นาที ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 76 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- ค่าจัดซือ้ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 250 GB.
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า
2.4 GHz. หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีสว่ นควบคุมการแสดงผล
ที่มหี น่วยความจําไม่นอ้ ยกว่า 128 MB หน่วยความจําหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB. DVD-RW หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย ฯลฯ ระบบปฏิบัตกิ ารไม่ต่ํากว่า Window 7 พร้อมลิขสิทธิ์
จํานวน 1 เครื่อง ตัง้ ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 76 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- ค่าจัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)
จํานวน
6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) มีกําลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 2 เครื่อง
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 76 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(411800)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท
และเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

50,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(420000)
อาคารต่าง ๆ (420800)
- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลท่าชนะ
ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 2.00 เมตร จํานวน 1
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท่าชนะ

รวม
รวม
จํานวน

70,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

ป้าย

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 74
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (421200)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน ค่าปรับปรุงห้องทํางาน ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

50,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
• งานบริหารงานคลัง (00113)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (522000)

รวม
รวม
รวม

2,020,060 บาท
1,321,760 บาท
1,321,760 บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

1,271,760 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานในหน่วยงาน
กองคลัง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒทิ ี่ ก.พ.รับรอง ฯลฯ

จํานวน

50,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน (531000)

รวม
รวม

672,800 บาท
204,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จํานวน
10,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

10,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน (310400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสี ทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

84,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามระเบียบกําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

20,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
พนักงานเทศบาลพร้อมทัง้ บุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่ง
มีสทิ ธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

80,000 บาท

จํานวน
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ค่าใช้สอย (532000)

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จา่ ยในด้านอิเล็กทรอนิก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มคี วามจําเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

367,800 บาท
307,800 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารแผนระวางที่ดนิ แผนที่โรงเรือน
แผนที่บํารุงท้องที่ ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัตงิ านล่วงเวลาในวันปกติและวันหยุดราชการ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 78 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ (ที่มวี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ฯลฯ

10,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม

วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของที่เป็นวัสดุตา่ ง ๆ โดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวร เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แผ่นป้ายต่าง ๆ
และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

96,000 บาท
40,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทําความ
สะอาด อุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถจักรยานยนต์
เช่น หัวเทียน ยางใน ยางนอก ไฟต่าง ๆ ปะยาง ฯลฯ

3,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
(330800)
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันเบนซิน
น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ ของรถจักรยานยนต์
ในหน่วยงาน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

8,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จํานวน
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
(534000)
ค่าโทรศัพท์ (340300)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
รวมถึงค่าใช้จา่ ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ฯลฯ

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
จํานวน

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
รวม
ครุภัณฑ์สํานักงาน (410100)
รวม
- ค่าจัดซือ้ โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ชุด ตัง้ ไว้ 4,500 บาท
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

25,500
25,500
13,500
4,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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- ค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ ํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ ํานักงาน จํานวน 2 ตัว
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

จํานวน

6,000 บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- ค่าจัดซือ้ เก้าอีเ้ ขียนแบบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีเ้ ขียนแบบ จํานวน 1 ตัว
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

จํานวน

3,000 บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
รวม
12,000 บาท
- ค่าจัดซือ้ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 250 GB.
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า
2.4 GHz. หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีสว่ นควบคุมการแสดงผล
ที่มหี น่วยความจําไม่นอ้ ยกว่า 128 MB หน่วยความจําหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB. DVD-RW หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย ฯลฯ ระบบปฏิบัตกิ ารไม่ต่ํากว่า Window 7 พร้อมลิขสิทธิ์
จํานวน 1 เครื่อง ตัง้ ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 76

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน

32
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาด้านรักษาความปลอดภัยและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย
2. เพื่อพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพต่อเนื่อง
3. เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่ทางสาธารณะ
ฯลฯ
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
การดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดหาเครือ่ งมือเครื่องใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณรวม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,343,520 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
• งานเทศกิจ (00122)
รวม
งบดําเนินการ
รวม
ค่าตอบแทน (531000)
รวม
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)
เงินรางวัลการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
ตํารวจในการปฏิบัตงิ านเทศกิจ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
• งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (522000)

รวม
รวม
รวม

36,000 บาท
36,000 บาท
36,000 บาท
36,000 บาท

1,307,520 บาท
650,520 บาท
650,520 บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

378,720 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒทิ ี่ ก.พ.รับรอง ฯลฯ

จํานวน

15,840 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (220400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปี ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

120,840 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง (220500)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่ลูกจ้างประจําและปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชัพชั่วคราว
ลูกจ้างประจํา ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

18,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานจ้าง ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

99,120 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จํานวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน (531000)

รวม
รวม

ค่าเช่าบ้าน (310400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสี ทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

627,000 บาท
71,000 บาท
36,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจําตามระเบียบกําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
พนักงานและลูกจ้างประจําพร้อมทัง้ บุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

20,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จา่ ยในด้าน
อิเล็กทรอนิก ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่มคี วามจําเป็น รวมทัง้
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของฯลฯ

399,000 บาท
300,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร.
และทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 64 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
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- โครงการดูแลความปลอดภัยช่วงวันสงกรานต์
จํานวน
22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทําการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่
และ อปพร. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่าย
ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 64 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการดูแลความปลอดภัยช่วงวันปีใหม่
จํานวน
22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทําการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่
และ อปพร. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ตามระเบียบฯ และค่าใช้จา่ ย
ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 64 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สนิ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ (ที่มวี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ฯลฯ

20,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม

157,000 บาท

วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จาก
การซือ้ หรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้
ทําความสะอาดและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่น ถังขยะ
ไม้กวาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุกอ่ สร้าง (330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เช่น ค้อน ตะปู ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางใน ยางนอก ปะยาง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตงิ าน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

20,000 บาท

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น (330800)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่นของรถในหน่วยงาน
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ

60,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของสมาชิก อปพร.
เช่น ชุดผจญเพลิง ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จํานวน
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

10,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ําดับเพลิง , ข้อต่อถังเคมี ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุอื่น ๆ (331700)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น หัวแก๊ส ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
รวม
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(411800)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท
และเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
การศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
รายจ่ายจําแนกตามแผน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมรับการถ่ายโอนการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล
3. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลให้มคี ุณภาพ
งานที่ทํา
1. จัดทําแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา
2. บริหารและพัฒนาการดําเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
งานบริหารการศึกษา

งบประมาณรวม

3,795,400 บาท
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แผนงานการศึกษา
• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (522000)
เงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

งบดําเนินการ
รวม
ค่าตอบแทน (531000)
รวม
ค่าเช่าบ้าน (310400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสี ทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
พนักงาน พร้อมทัง้ บุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2,066,400
317,400
317,400
317,400

บาท
บาท
บาท
บาท

1,704,000 บาท
56,000 บาท
36,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จา่ ยในด้าน
อิเล็กทรอนิก ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่มคี วามจําเป็น รวมทัง้
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น จ้างครูสอนเต้นแอโรบิค
การออกกําลังกาย ค่าจ้างทําของ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

265,000 บาท
200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

15,000 บาท
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ค่าวัสดุ (533000)

รวม

วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ วัสดุอื่น ๆ
ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ฯลฯ

1,363,000 บาท
20,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทําความ
สะอาด อุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

20,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)
จํานวน 1,155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตลาดหนองหวาย 980,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 175,000 บาท
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุกอ่ สร้าง (330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เช่น ค้อน ตะปู ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)
จํานวน
เพือ่ จ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องนอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

48,000 บาท

วัสดุกฬี า (331300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการกีฬา ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จํานวน
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

20,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุการศึกษา (331500)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น ดินสอ ยางลบ
สมุด ปากกา ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

45,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
(534000)
ค่าน้ําประปา (340200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

รวม
จํานวน

20,000 บาท
15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าโทรศัพท์ (340300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
รวมถึงค่าใช้จา่ ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)
- ค่าจัดซือ้ เครื่องดูดฝุน่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องดูดฝุน่ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดปรากฏ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

รวม
รวม
รวม
จํานวน

45,000
45,000
15,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
(411800)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท
และเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

30,000 บาท
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• งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
รวม
1,327,000 บาท
งบดําเนินการ
รวม
20,000 บาท
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล 3 ขวบ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
อนุบาล 3 ขวบ เช่น ค่าอุปกรณ์กฬี า ค่าเงินรางวัล
ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 55

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(410100)
- ค่าจัดซือ้ ชัน้ วางหนังสือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ชัน้ วางหนังสือ สําหรับเด็กอนุบาล
ก่อนวัยเรียน จํานวน 1 ตัว ตัง้ ตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวม
รวม
รวม
จํานวน

20,000
20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,287,000
1,287,000
1,287,000
1,287,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

หน้าที่ 47 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน (561000)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (610200)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก
ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

หน้าที่ 46 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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• งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
รวม
402,000
งบดําเนินการ
รวม
402,000
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
402,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จํานวน
50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าของของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ

บาท
บาท
บาท
บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

หน้าที่ 49 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการบัณฑิตน้อย
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยสนับสนุนในการจัดงาน เช่น ค่าพิธเี ปิด-ปิด
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

หน้าที่ 46 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันเยาวชน
รณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

หน้าที่ 52 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลท่าชนะ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลท่าชนะ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 53 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

20,000 บาท
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา จํานวน
307,000 บาท
เพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ด้านการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลท่าชนะ ดังนี้
ค่าอาหารกลางวัน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
จํานวน 295,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก
ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 12,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก
ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
สาธารณสุข
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
การรักษาพยาบาลชุมชน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้ผล
2. เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. ควบคุมและวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ เหตุรําคาญ มิให้สง่ ผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน
2. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รักษาพยาบาลชุมชน ส่งผลให้เกิดสุขภาวะ
ที่ดขี องประชาชน
3. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีผลคุ้มครองผูบ้ ริโภคให้ประชาชนได้รับการบริโภค
สินค้าและบริการที่ปลอดภัย
4. จัดให้มบี ริการด้านสัตวแพทย์ ส่งผลให้ได้บริโภคเนือ้ สัตว์ที่ปลอดภัย ปลอดโรคที่เกิดจาก
สัตว์สคู่ น
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม 3,866,300 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (522000)

รวม
รวม
รวม

3,671,300 บาท
966,000 บาท
966,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

588,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง เงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงานจ้าง ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

324,000 บาท

จํานวน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จํานวน
54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งบดําเนินการ
รวม
2,637,800 บาท
ค่าตอบแทน (531000)
รวม
160,800 บาท
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จํานวน
10,000 บาท
ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
จํานวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551
(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัตงิ าน
นอกเวลาราชการ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

30,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน (310400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสี ทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

70,800 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
พนักงาน พร้อมทัง้ บุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

50,000 บาท

จํานวน
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ค่าใช้สอย (532000)
รวม
1,930,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 1,840,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน 1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการที่มคี วามจําเป็น
เกี่ยวกับภารกิจในอํานาจหน้าที่ รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจ้างทําของ
และการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าเช่าที่ดนิ สําหรับเป็นพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดนิ สําหรับเป็นพื้นที่
ฝังกลบขยะมูลฝอย ฯลฯ

จํานวน

240,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่ายานพาหนะ ที่พัก
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สนิ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

จํานวน

60,000 บาท

ค่าวัสดุ (533000)
รวม
วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จาก
การซือ้ หรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

547,000 บาท
20,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

2,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้
ทําความสะอาดและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ผ้าปูที่นอน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุกอ่ สร้าง (330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง เช่น ทราย
ปูน ตะปู คีม สังกะสี ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ฯลฯ

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน
ยางนอก ปะยาง ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

25,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น (330800)
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเครื่อง ค่าน้ํามันดีเซล
เบนซิน ค่าน้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุการเกษตร (331000)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุการเกษตร เช่น ปุย๋
สารเคมี ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป - ขยายภาพ ฟิล์ม
ม้วนวีดีโอ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ
เสือ้ ถุงมือ รองเท้าบูท้ ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ สําลี ,
ผ้าพันแผล หลอดแก้ว น้ํายา และอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
ครุภัณฑ์สํานักงาน (410100)
- ค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ ํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ ํานักงาน จํานวน 2 ตัว
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

รวม
รวม
รวม
จํานวน

35,000 บาท

67,500
67,500
6,000
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)
รวม
- ค่าจัดซือ้ เครื่องโทรโข่งมือถือ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องโทรโข่งมือถือ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 15 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
ตัง้ ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ

3,000 บาท
3,000 บาท

พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
รวม
8,500 บาท
- ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์
จํานวน
5,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา
ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 600 x 600 dpi ความเร็ว
ในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน้า/นาที จํานวน 1 เครื่อง
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 76

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- ค่าจัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)
จํานวน
3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) มีกําลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 76 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(411800)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
• งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ (00223)
รวม
งบดําเนินการ
รวม
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

50,000 บาท

195,000 บาท
145,000 บาท
145,000 บาท
(320300)
30,000 บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 56

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จํานวน
เพื่อเป็นค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับผูป้ ฏิบัติงาน ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ

25,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 58

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
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- โครงการส่งเสริมสุขภาพ
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุม่ อายุ งานวางแผนครอบครัว
งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานสุขภาพจิต
งานสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 56

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชมรมผูส้ ูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเบีย้ เลีย้ ง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 60

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวันผูส้ ูงอายุ ในการอบรม
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชมรมฯ และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ให้กับชมรมผูส้ ูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารเผยแพร่ ค่าจัดนิทรรศการ
ค่ายานพาหนะ ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล
เงินรางวัล ค่าจัดทําแผน ค่าวัสดุอื่น ๆ และค่าใช้จา่ ยอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 59

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน (561000)
รวม
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ (610400)
จํานวน
- เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรม อสม.
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ในการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 60 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

50,000
50,000
50,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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- เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน เป็นค่าดําเนินงานของ อสม.ในเขตเทศบาลตําบลท่าชนะ
ชุมชนละ 10,000 บาท เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรือ่ งต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพ
เบือ้ งต้น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2 / ว 2611
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 59 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

40,000 บาท

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตลอดชีวิต
2. เพื่อสงเคราะห์ประชาชนผูป้ ระสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ูงอายุ
เด็ก เยาวชนและผูป้ ระสบภัยพิบัตติ า่ ง ๆ
งานที่ทํา
1. ดําเนินการให้การสงเคราะห์กับผู้อยูอ่ าศัยในชุมชน ตามสภาพปัญหาและความเดือดร้อน
2. สํารวจข้อมูลผูด้ อ้ ยโอกาสเพื่อจัดโครงการให้ความช่วยเหลือ
3. ดําเนินการประสานชุมชนในการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณรวม
งานพัฒนาชุมชน , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
• งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
รวม
งบดําเนินการ
รวม
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น การสังคมสงเคราะห์
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
และหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543

20,000
20,000
20,000
(320300)
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 61 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ดอ้ ยโอกาส
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยสําหรับก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผูย้ ากไร้ และผูด้ อ้ ยโอกาสตามโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
เช่น ค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ สังกะสี กระเบือ้ ง
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
และหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543

10,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 61 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
เคหะและชุมชน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการเคหะและชุมชน (00240)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มกี ารสร้างสาธารณูปโภคการที่เป็นระบบมาตรฐานสากลในเขตเทศบาล
2. เพื่อดําเนินการด้านการรักษาความสะอาด ถนน ลําน้ําในชุมชน
3. เพื่อดําเนินการบําบัดน้ําเสีย
4. เพื่อปรับปรุงและสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานสํารวจและควบคุมโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ออกแบบและวางโครงการด้านสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
3. ก่อสร้างและบํารุงรักษา ถนน ทางเดินเท้า สะพานตามแนวนโยบายและสภาพปัญหาความ
ต้องการในชุมชน
4. ติดตัง้ บํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จัดสถานที่ตดิ ตัง้ ไฟฟ้าในงานรัฐพิธี
งานประเพณีและงานอื่น ๆ
5. ก่อสร้างปรับปรุงภูมทิ ัศน์แหล่งท่องเที่ยวและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ
6. ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองช่าง

งบประมาณรวม

7,556,020 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
• งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (522000)

รวม
รวม
รวม

3,783,620 บาท
1,459,320 บาท
1,459,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินเดือน
ปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

876,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒทิ ี่ ก.พ.รับรอง ฯลฯ

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

473,280 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานจ้าง ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จํานวน
92,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
งบดําเนินการ
รวม
2,163,000 บาท
ค่าตอบแทน (531000)
รวม
423,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัตงิ าน
นอกเวลาราชการ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าเช่าบ้าน (310400)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสี ทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลตามระเบียบกําหนด ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

108,000 บาท

10,000 บาท
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
พนักงาน พร้อมทัง้ บุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

จํานวน

300,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จา่ ยในด้าน
อิเล็กทรอนิก ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่มคี วามจําเป็น
รวมทัง้ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ค่าจ้างทําของ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รวม
จํานวน

1,350,000 บาท
1,320,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ของพนักงานเทศบาลในการเดินทางไปราชการที่มสี ทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
ค่าวัสดุ (533000)
รวม
วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของทีเ่ ป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จาก
การซือ้ หรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

90,000 บาท
10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน
ยางนอก ปะยาง ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000 บาท

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
(330800)
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเครื่อง น้ํามันหล่อลื่น
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ

65,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล
แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์และค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าสาธารณูปโภค
(534000)
ค่าไฟฟ้า (340100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ
ที่เกินสิทธิ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รวม
จํานวน

300,000 บาท
300,000 บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
รวม
ครุภัณฑ์สํานักงาน (410100)
รวม
- ค่าจัดซือ้ โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ชุด ตัง้ ไว้ 4,500 บาท
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

161,300
121,300
10,500
4,500

บาท
บาท
บาท
บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- ค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ ํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ ํานักงาน จํานวน 2 ตัว
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

จํานวน

6,000 บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 77 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(410300)
รวม
- ค่าจัดซือ้ รถจักรยานยนต์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ํากว่า
100 ซีซี จํานวน 1 คัน รายละเอียดปรากฏตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 78

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

37,500 บาท
37,500 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
รวม
43,300 บาท
- ค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สําหรับงานสํานักงาน
ขนาดจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18 นิว้ จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.4 GHz. หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
มีสว่ นควบคุมการแสดงผลที่มหี น่วยความจําไม่นอ้ ยกว่า 128 MB.
หน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB.
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 250 GB. จํานวน 1 หน่วย
DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย ฯลฯ ระบบปฏิบัตกิ ารไม่ต่ํากว่า Window 7
พร้อมลิขสิทธิ์ พร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่นอ้ ยกว่า 4,800x1,200 dpi
ความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 20 หน้า/นาที พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 76 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- ค่าจัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)
จํานวน
3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครือ่ งสํารองไฟฟ้า (UPS) มีกําลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 76 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(411800)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท
และเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกลพาหนะ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

70,000 บาท
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• งานไฟฟ้าถนน (00242)

รวม

3,742,400 บาท

รวม

465,000 บาท

ค่าวัสดุ (533000)

รวม

465,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จํานวน

300,000 บาท

วัสดุกอ่ สร้าง (330600)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ฯลฯ

165,000 บาท

งบดําเนินการ

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบลงทุน
รวม 3,277,400
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (420000)
รวม
2,507,400
อาคารต่าง ๆ (420800)
รวม
400,000
ค่าก่อสร้างซุม้ ป้ายต้อนรับสู่เทศบาลตําบลท่าชนะ
จํานวน
400,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุม้ ป้าย “ยินดีตอ้ นรับสูเ่ ทศบาลตําบลท่าชนะ”
บริเวณสะพานตาเลิศ ถนนทางหลวงหมายเลข 4114
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท่าชนะ

บาท
บาท
บาท
บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 74

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421100)
รวม
2,107,400 บาท
ค่าวางท่อระบายน้ําถนนราษฎร์เกษม-ทางหลวงหมายเลข 4112 จํานวน
986,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําถนนราษฎร์เกษมทางหลวงหมายเลข 4112 โดยวางท่อระบายน้ํา คสล.
พร้อมบ่อพัก ฝารูปตัววี คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ความยาว 800 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท่าชนะ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน หน้าที่ 36

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

60
ค่าขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาถนนนาเจริญ
จํานวน
596,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาถนนนาเจริญ
ความยาว 1,420 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท่าชนะ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน หน้าที่ 41 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาถนนสายศาลาแม่นางสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา
ถนนสายศาลาแม่นางสงค์ ความยาว 550 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท่าชนะ

จํานวน

231,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน หน้าที่ 41

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาถนนทางหลวงหมายเลข 4112 บ้านท่าสะท้อน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาถนน
ทางหลวงหมายเลข 4112 – บ้านท่าสะท้อน
ความยาว 700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลท่าชนะ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

294,000 บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน หน้าที่ 41 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200) รวม
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง (421200)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ํา ฯลฯ

770,000 บาท
50,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าปรับปรุงถนนเลียบเขาประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเลียบเขาประสงค์
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท่าชนะ

จํานวน

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน หน้าที่ 33

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

100,000 บาท

61
ค่าปรับปรุงลานจอดรถตรงข้ามร้านวีช๊อป
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานจอดรถตรงข้ามร้านวีชอ๊ ป
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท่าชนะ

จํานวน

100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 63 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าปรับปรุงลานกีฬาบริเวณหน้าสถานีรถไฟท่าชนะ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกีฬาบริเวณหน้าสถานีรถไฟท่าชนะ
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท่าชนะ

200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน หน้าที่ 55

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าปรับปรุงหอนาฬิกาพร้อมติดตัง้ เสาไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอนาฬิกาพร้อมติดตั้ง
เสาไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท่าชนะ

จํานวน

320,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน หน้าที่ 40

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

• งานสวนสาธารณะ (00243)
งบดําเนินการ
ค่าวัสดุ (533000)
วัสดุการเกษตร (331000)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีปอ้ งกันและกําจัดศัตรูพืช
พันธุ์ไม้ ปุย๋ กระถาง ถุงเพาะชํา ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

30,000
30,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

62
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. เพื่อรณรงค์ให้เกิดกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหาชุมชน
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมกรรมการชุมชนและประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล
2. ดําเนินการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดให้มเี วทีประชาคมและการประชุมชุมชน
3. การรณรงค์กิจกรรมที่ทําให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะห์ประชาชนผูด้ ้อยโอกาส
4. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาชุมชน รวมทัง้ การศึกษาดูงานชุมชน
ตัวอย่าง
5. จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 195,000 บาท
- งานพัฒนาชุมชน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานบริหารการศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
• งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
รวม
งบดําเนินการ
รวม
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวภูมพิ ลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดําริฯ
เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับ ทําป้ายประชาสัมพันธ์
ปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342

195,000 บาท
195,000 บาท
195,000 บาท
(320300)

5,000 บาท

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ 44 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
จํานวน
80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณในโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดอบรม ค่าพันธุพ์ ชื พันธุส์ ัตว์
ต่อยอดกลุม่ อาชีพต่าง ๆ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ 44 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ แผ่นพับ แผ่นประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรม รณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดแก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 53 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
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- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุกีฬา
ค่าเสือ้ ผ้า ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาค่าทําการนอกเวลาและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 54 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมชุมชน
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ 45

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าทําการนอกเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856

10,000 บาท

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 75 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุม่ สตรีในเขตเทศบาล จํานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 74 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

10,000 บาท
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- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ ําเป็น ฯลฯ

10,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หน้าที่ 82 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 53

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC
(Area Based Collaborative Research)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการบําบัดทุกข์
บํารุงสุข แบบ ABC เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0891.4/ว 893 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

5,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ 45 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการแก้ไขปัญหา
ด้านการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เช่น ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 53

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลสนใจกีฬาอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงปัญหา
ยาเสพติด
2. เพื่อทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมและถือเป็นภารกิจสําคัญในการจัดงาน
ประเพณี งานสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่น ๆ
4. เพื่อดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. จัดกิจกรรมกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและร่วมต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมงานประเพณีทอ้ งถิ่น งานวันสําคัญทางศาสนา
3. จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
งานบริหารการศึกษา

งบประมาณรวม 335,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
• งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
รวม
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน (561000)
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
จํานวน
- เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑาอําเภอท่าชนะ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑาอําเภอท่าชนะ
ประจําปี 2556 ให้แก่อําเภอท่าชนะ ตามหนังสือ
ที่ สฎ 0917/ว 240 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555

40,000
40,000
40,000
40,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ
พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

หน้าที่ 54 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- เงินอุดหนุนกีฬาโรงเรียน
จํานวน
- อุดหนุนโครงการการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
ประจําปี 2556 โรงเรียนตลาดหนองหวาย จํานวน 10,000 บาท
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04164.090/183 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555

30,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- อุดหนุนโครงการการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
เยาวชนและประชาชนตําบลท่าชนะ ประจําปี 2556
โรงเรียนท่าชนะ จํานวน 20,000 บาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04241.15/306
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 54

• งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
งบดําเนินการ

รวม
รวม

295,000 บาท
230,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)
รวม
230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการวันปีใหม่
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าอาหาร เครื่องดื่มรับรองแขก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จา่ ยอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 49

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)
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- โครงการวันสงกรานต์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยสนับสนุนในพิธศี าสนา
ค่ามหรสพการแสดง ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

40,000 บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 50

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการประเพณีลอยกระทง
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยสนับสนุนในการจัดงาน เช่น ค่าถ้วยรางวัล
ค่าของที่ระลึก การแต่งตัว ค่ามงกุฎ สายสะพาย การประดิษฐ์กระทง
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 49 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการประเพณีชักพระ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน เช่น ค่ามหรสพการแสดง
ค่าใช้จ่ายในพิธศี าสนา ค่าใช้จา่ ยในการจัดสถานที่ ค่าอาหาร
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 49

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานพิธที างศาสนา เช่น
ค่าตกแต่งสถานที่ การจัดขบวนแห่ ค่าอาหารคาว หวาน
และเครื่องดื่มถวายพระสงฆ์ เลีย้ งรับรองผูเ้ ข้าร่วมพิธี
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

10,000 บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 50 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการประเพณีกนิ เจ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
(กินเจ) เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ หน้าที่ 51

(ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

20,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
ครุภัณฑ์สํานักงาน (410100)
- ค่าจัดซือ้ โต๊ะตักบาตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะตักบาตร จํานวน 25 ตัว
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

รวม
รวม
รวม
จํานวน

65,000
65,000
65,000
45,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 78 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- ค่าจัดซือ้ โต๊ะหมูบ่ ูชา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะหมูบ่ ูชา จํานวน 1 ชุด
ตัง้ ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

จํานวน

ของเทศบาลตําบลท่าชนะ พ.ศ.2556 – 2558 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 78 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

20,000 บาท

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
งบกลาง

70
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลท่าชนะ
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการดําเนินงานอื่น ๆ (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. บริหารงานเกี่ยวกับการชําระหนีเ้ งินกูแ้ ละดอกเบีย้
2. บริหารงานตามข้อผูกพันทีม่ ตี ามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
3. ตัง้ เงินสํารองจ่ายไว้ใช้ในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ลว่ งหน้า
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 2,503,660 บาท
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แผนงานงบกลาง
• งานงบกลาง (00411)
งบกลาง
งบกลาง

(510000)

รวม

2,503,660 บาท

รวม

2,503,660 บาท

รวม

2,503,660 บาท

ค่าชําระหนีเ้ งินต้น (110100)
จํานวน
831,150 บาท
เพื่อจ่ายชําระหนีเ้ งินต้น เงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญา 2003/58/2548
กูเ้ พื่อสร้างอาคารสํานักงานและถนน คสล. จํานวน 8,097,000 บาท
ชําระหนีเ้ งินต้นงวดที่ 7 จํานวน 831,145 บาท
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าชําระดอกเบีย้ (110200)
จํานวน
508,730 บาท
เพื่อจ่ายชําระดอกเบีย้ เงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญา 2003/58/2548
กูเ้ พื่อสร้างอาคารสํานักงานและถนน คสล. ดอกเบีย้ งวดที่ 7
จํานวน 67,420 บาท และเพื่อจ่ายชําระดอกเบีย้ เงินกู้ ก.ส.ท.
ตามสัญญา 992/150/2554 กูเ้ พื่อดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ
จํานวน 12 โครงการ ดอกเบีย้ งวดที่ 1 จํานวน 273,398.76 บาท
และดอกเบีย้ ของต้นเงินที่กู้ไปก่อนเริ่มต้นนับระยะเวลาปีที่ 1 จํานวน
167,907.01 บาท (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 505,650 บาท,
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 3,080 บาท)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)
จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
โดยคํานวณตัง้ จ่ายร้อยละ 10 ของค่าจ้าง

จํานวน

144,200 บาท

จํานวน

6,000 บาท

(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,400 บาท ,
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 138,800 บาท)

เบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ (110900)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผูป้ ่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
จํานวน 1 คน อัตราคนละ 500 บาท/เดือน
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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สํารองจ่าย (111000)
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง
ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม ฯลฯ) หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีที่มคี วามจําเป็นตามความเหมาะสม
หรือเพื่อกรณีที่มหี นังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้
และใช้จา่ ยเพื่อกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัตภิ ัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จํานวน
จํานวน

419,000 บาท
300,000 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
และหนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- การดําเนินการกิจการจราจร
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ -จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ
และอุปกรณ์การจราจร เช่น แผงกัน้ จราจร ป้ายห้ามจอด
กรวยยางสีสม้ สัญญาณไฟจราจร และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน
73,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล
โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จํานวน
26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประจําปี 2556 โดยคํานวณตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เงินช่วยพิเศษ (111200)
จํานวน
20,000 บาท
- เงินช่วยค่าทําขวัญ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําขวัญกรณีพนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาล ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัตริ าชการในหน้าที่ จํานวน 10,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- เงินช่วยค่าทําศพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลท่าชนะ กรณีเสียชีวติ ในทุกกรณี
จํานวน 10,000 บาท (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
บําเหน็จ / บํานาญ (120100)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานวน
374,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรับ ประจําปี 2556 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกูห้ รือ
เงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1766
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 (ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้)

