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ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ
เทศบาลตาบลท่าชนะ
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าชนะ
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลท่าชนะจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตอ่ สภาเทศบาลตาบลท่าชนะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนีค้ ณะผู้บริหารเทศบาลตาบล
ท่าชนะ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ปัจจุบันเทศบาล
ตาบลท่าชนะ มียอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้จานวน
1,025,884.35 บาท เงินทุนสารองเงินสะสม 2, 517,283.44 บาท สะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจานวน 4,456,252.04 บาท มีภาระส่งชาระหนี้เงินกู้ ก .ส.ท. กู้เพื่อสร้างอาคาร
สานักงานเทศบาล งวดที่ 6 ต้นเงิน 815,497.11 บาท ดอกเบีย้ 83,065.01 บาท ฐานะทางการคลัง
ของเทศบาลไม่คอ่ ยมั่นคง
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลต่ากว่าประมาณการที่ตั้ง
รับไว้ จานวน 4,928,956.88 บาท ทาให้เทศบาลไม่สามารถดาเนินกิจกรรมตามที่ได้ตงั้ งบประมาณ
รายจ่ายครบทุกโครงการ
2.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 28,250,000 บาท
รายการ
ก. รายได้จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
อากรรังนกอีแอ่น
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
โรงฆ่าสัตว์

รายรับจริง
ปี 2553

ประมาณการ ประมาณการ
หมายเหตุ
ปี 2554
ปี 2555

1,255,168.57 897,000.00 1,180,000.00
501,819.00 470,000.00 550,000.00
53,495.00 45,000.00
50,000.00
74,893.00 80,000.00
80,000.00
1,500.00
2,000.00
0.00
623,461.57 300,000.00 500,000.00
190,180.95 186,000.00
2,250.00
3,800.00
400.00
200.00

207,500.00
0.00
0.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
โรงพักสัตว์
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รายการ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาต
การขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาต
การพนัน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้า
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
1.10 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการจัด
ระเบียบจอดยานยนต์
1.11 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
ทางบก
1.12 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั
1.13 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
หมายเหตุ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
1,391.95
1,500.00
500.00
0.00

500.00

500.00

1,033.00
144,055.00
2,323.00

4,000.00
130,000.00
3,000.00

15,000.00
130,000.00
5,000.00

0.00
0.00
0.00

500.00
0.00
500.00

500.00
3,000.00
500.00

14,400.00

13,000.00

20,000.00

0.00

500.00

500.00

0.00

500.00

500.00

3,570.00
2,000.00

6,000.00
2,000.00

6,000.00
2,000.00

ข้อบังคับท้องถิ่น
1.14 ค่าปรับการผิดสัญญา
1.15 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
อาคารหรือพืน้ ที่ใด ซึ่งมีพืน้ ที่เกิน
200 ตารางเมตร
1.16 ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ
1.17 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร
1.18 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย
ใช้เครือ่ งขยายเสียง
1.19 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ

3,250.00

2,500.00

2,000.00

321.00

500.00

500.00

2,100.00

2,000.00

1,000.00

13,040.00

15,000.00

20,000.00
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รายการ
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
2.2 ดอกเบีย้
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3.1 ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รายรับจริง
ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
เหตุ
1,212,149.87 1,202,000.00 1,200,000.00
1,163,609.00 1,167,000.00 1,180,000.00
48,540.87
35,000.00
20,000.00
93,703.00
89,600.00
4,103.00

55,000.00
50,000.00
5,000.00

55,000.00
50,000.00
5,000.00

13,260,551.12 11,060,000.00 10,760,000.00
4. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
4.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ 10,117,465.08 8,200,000.00 7,800,000.00
4.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
1,000,818.94 1,000,000.00 1,000,000.00
4.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
0.00
0.00
100,000.00
4.4 ภาษีสุรา
415,786.68 440,000.00
440,000.00
4.5 ภาษีสรรพสามิต
1,126,101.11 1,000,000.00 1,000,000.00
4.6 ค่าภาคหลวงแร่
65,391.72
50,000.00
100,000.00

4.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
4.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรมที่ดนิ ฯ
5. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

20,985.59
514,002.00

20,000.00
350,000.00

20,000.00
300,000.00

7,735,992.00 15,470,000.00 14,847,500.00
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2.2 รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้าน/แผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินการอื่น ๆ
- แผนงานงบกลาง
รวม
2.3 รายจ่ายจาแนกตามหมวดรายจ่าย

จ่ายจริง
ปี 2553

งบประมาณ
ปี 2554

งบประมาณ
ปี 2555

7,611,089.66
991,529.68

8,421,400.00
1,202,180.00

8,771,140.00
1,365,200.00

3,475,170.60
3,265,556.85
26,450.00
3,980,800.03
219,320.00
247,265.00

3,728,760.00
3,548,232.00
30,000.00
7,472,650.00
580,000.00
210,000.00

3,615,000.00
4,279,980.00
100,000.00
6,571,750.00
535,000.00
320,000.00

-

-

480,000.00

2,831,398.22 3,676,778.00 2,207,932.00
22,648,580.04 28,870,000.00 28,246,002.00

หมายเหตุ

หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ
7. หมวดเงินอุดหนุน
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
9. เงินจ่ายขาดเงินสะสม
10. จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม
รวม

จ่ายจริง
ปี 2553
2,831,398.22
6,640,725.77
2,910,340.00
6,779,126.39
876,821.45
143,241.00
1,479,500.00
987,427.21
223,893.26
22,872,473.30

งบประมาณ
ปี 2554
3,676,778.00
7,235,652.00
3,075,420.00
7,742,600.00
817,000.00
1,469,000.00
4,853,550.00
28,870,000.00

งบประมาณ
หมายเหตุ
ปี 2555
2,207,932.00
7,364,880.00
3,022,690.00
9,261,100.00
938,000.00
1,449,000.00
4,002,400.00
28,246,002.00
5

2.4 รายจ่ายจาแนกตามงบรายจ่าย
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

จ่ายจริง
ปี 2553
2,831,398.22
9,551,065.77
7,655,947.84
987,427.21
143,241.00
1,479,500.00

ประมาณการ
ปี 2554
3,676,778.00
10,311,072.00
8,559,600.00
4,853,550.00
1,469,000.00

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

22,648,580.04

28,870,000.00

28,246,002.00

2.5 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2555
ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตงั้ จ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
1. เงินเดือน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้
5,006,680
2. ค่าจ้างประจา
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้
131,000
3. ค่าจ้างชั่วคราว
ตัง้ จ่ายรวมทั้งสิน้
3
,022,690
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้
610,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5. ค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้
543,600 บาท
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้
56,000 บาท
7. เงินค่าทาขวัญ
ตัง้ จ่ายรวมทั้งสิน้
1
0,000 บาท
8. เงินค่าทาศพ ตัง้ จ่ายรวมทั้งสิน้
35,000 บาท
9. ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อ่นื ๆ ตัง้ จ่ายรวมทั้งสิน้
10,000 บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้
302,270 บาท
11. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้ 268,092 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,995,332 บาท
คิดเป็นร้อยละ 35.38 ของรายจ่ายที่ตงั้ จ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
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ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2555
ชื่อโครงการ
- ประเภทครุภัณฑ์
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
2. ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงMi(xer)
3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
4. ค่าจัดซื้อตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)
5. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา
6. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
7. ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
8. ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร
9. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง

รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน

ปรากฏในแผนงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

27,400
บริหารงานทั่วไป
สานักปลัดฯ 1 เครื่อง
25,000
บริหารงานทั่วไป
สานักปลัดฯ
1 ชุด
75,000
บริหารงานทั่วไป
สานักปลัดฯ
2 ชุด
40,000
สาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ 1 ชุด
12,000
บริหารงานทั่วไป
สานักปลัดฯ
1 เครือ่ ง
14,000
บริหารงานทั่วไป
กองคลัง
1 เครือ่ ง
40,000
บริหารงานทั่วไป
กองคลัง
1 คัน
100,000 รักษาความสงบภายใน
สานักปลัดฯ
2 ลา
120,000 รักษาความสงบภายใน
สานักปลัดฯ
10 เครือ่ ง
9,000 รักษาความสงบภายใน
สานักปลัดฯ
1 เครื่อง
9,000
สาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ 1 เครื่อง

471,400

ค. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ปีงบประมาณ 2555
ชื่อโครงการ

จานวนเงิน

ปรากฏใน
แผนงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

- ประเภทสิ่งก่อสร้าง
1. ค่าปรับปรุงถนนสายต้นท้อน(แยกห้วยสมอทอง)
2. ค่าปรับปรุงถนนสายสองพี่น้อง
3. ค่าวางท่อระบายน้าถนนสายนาเล
4. ค่าปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟฝัง่
ตะวันตก-การประปา-สุดเขตเทศบาล
5. ค่าปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟฝัง่
ตะวันออก-ถนนทางหลวงหมายเลข 4112
6. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าถ้าเทพประสงค์
7. ค่าก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณริมเขาประสงค์
8. ค่าปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล

รวมทั้งสิ้น

100,000
100,000
200,000
2,000,000

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

100,000 เคหะและชุมชน

กองช่าง

100,000 เคหะและชุมชน
กองช่าง
100,000 เคหะและชุมชน
กองช่าง
480,000 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

3,180,000

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ
เทศบาลตาบลท่าชนะ
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น


แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

หลักการ
ยอดรวม 28,

246,002 บาท

ด้าน

ยอดรวม

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

8,771,140 บาท
1,365,200 บาท
3,615,000
4,279,980
100,000
6,571,750
535,000
320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

480,000 บาท
2,207,932 บาท
28,246,002 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินการงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาต่อไป
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลท่าชนะ
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ

งาน

00111
4,464,200
1,974,500

00112
-

00113

รวม

1,603,440
474,600

6,067,640
2,449,100

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

169,400
20,000
6, 628,100

-

65,000
2,143,040

234,400
20,000
8,771,140

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

00121

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

00122
-

รวม

00123

รวม

620,000
440,200
269,000
1,329,200

620,000
476,200
269,000
1,365,200

36,000
36,000

แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

00211

รวม

305,000
1,494,000
40,000
1,839,000

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

00212

00213

30,000
1,339,000
1,369,000

00214
-

รวม

407,000
407,000

305,000
1,931,000
40,000
1,339,000
3,615,000
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แผนงานสาธารณสุข
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งาน

00221
1,745,180
2,020,800
109,000
-

00222

00223
-

355,000
50,000

00224

รวม
-

1,745,180
2,375,800
109,000
50,000

รวม

3,874,980

-

405,000

-

4,279,980

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ

งาน

00231

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

00232
-

รวม

รวม

100,000
100,000

100,000
100,000

แผนงานเคหะและชุมชน
00241

งบ

งาน

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

1,649,750
1,508,000
70,000
รวม 3,227,750

00242

00243

434,000
2,600,000
3,034,000

110,000
200,000
310,000

00244

00245

-

รวม
-

1,649,750
2,052,000
2,870,000
6,571,750
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ
งาน
00251
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00252
-

535,000
535,000

รวม
535,000
535,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ
งาน
00261
00262
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
40,000
40,000
รวม
แผนงานการพาณิชย์
งบ
งาน
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงานงบกลาง
งบ
งาน
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบกลาง
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00331

00263
280,000
280,000

00332
-

00411

00264

รวม
-

00333

รวม

480,000
480,000

480,000
480,000

-

280,000
40,000
320,000

รวม

2,207,932
2,207,932

2,207,932
2,207,932
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
…………………………….
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขนึ้ ไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตาบลท่าชนะและโดยอนุมัติของผูว้ ่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเ้ รียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ข้อ 2. เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตงั้ จ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิน้
28,246,002 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
แผนงาน
ยอดรวม
1. ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
8,771,140 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,365,200 บาท
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนการศึกษา
3,615,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข
4,279,980 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
100,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
6,571,750 บาท
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
535,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
320,000 บาท
3. ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
480,000 บาท
4. ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
2,207,932 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
28,246,002 บาท
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ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าชนะปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบล
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลท่าชนะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
(ลงนาม)

(นายณัฐธัญ รัศมี)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าชนะ

เห็นชอบ
(ลงนาม)
(…………………………..)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ
เทศบาลตาบลท่าชนะ
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
………..………………….………

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,250,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

รวม

1,180,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
จานวน
ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผูท้ ี่เคยเสียภาษีและรายใหม่
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ เนื่องจากได้มกี ารจัดทาระบบแผนที่ภาษี
เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

550,000 บาท

ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผูท้ ี่เคยเสียภาษีและการจัดทา
ระบบแผนที่ภาษีของเทศบาลพร้อมทั้งการเร่งรัดติดตามภาษีค้างชาระ

50,000 บาท

ภาษีป้าย
ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผูท้ ี่เคยเสียภาษีและ
รายใหม่จากความเจริญของเมืองในเขตเทศบาลและมีการ
เร่งรัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

80,000 บาท

อากรรังนกอีแอ่น
ประมาณการรายรับเพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

จานวน

500,000 บาท

รวม

207,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผา่ นมา

จานวน

500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่ นมา

จานวน

500 บาท
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จานวน

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่ นมา

จานวน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา

15,000 บาท
130,000 บาท
จานวน

5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผา่ นมา

จานวน

ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จานวน

500

3,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่ นมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่ นมา

บาท

500 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

500 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่ นมา

จานวน

500 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่ นมา

จานวน

6,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร จานวน
ในอาคารหรือพืน้ ที่ใด ซึ่งมีพืน้ ที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่ นมา

2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผา่ นมา

2,000 บาท

จานวน
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่ นมา

จานวน

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผา่ นมา
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
ประมาณการไว้เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

500 บาท
จานวน

จานวน

1,000

บาท

20,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จานวน
ประมาณการลดลงจากปีที่ผา่ นมา
โดยประมาณการจากผู้ประมูลได้

1,200,000 บาท
1,180,000 บาท

ดอกเบีย้
จานวน
ประมาณการลดลงจากปีที่ผา่ นมา

20,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง จานวน
ประมาณการเท่ากับปีที่ผา่ นมา

55,000 บาท

50,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน
5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผา่ นมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

1

0,760,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
จานวน
เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมลดลงและคาดว่ารัฐบาล
จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงจากปีที่ผา่ นมา

7,800,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จานวน
เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมลดลงและคาดว่ารัฐบาล
จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงจากปีที่ผา่ นมา

1,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการ เพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

จานวน

100,000 บาท
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ภาษีสุรา
ประมาณการเท่ากับปีที่ผา่ นมา

จานวน

ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการเท่ากับปีที่ผา่ นมา

จานวน 1,000,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
ประมาณการรายรับเพิ่มขึน้ จากปีที่ผา่ นมา

440,000 บาท

100,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จานวน
ประมาณการเท่ากับปีทผี่ ่านมา

20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ
ประมาณการ ลดลงจากปีที่ผา่ นมา

จานวน

300,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

14,847,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ จานวน 14,847,500 บาท
ถ่ายโอนเลือกทา
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารกิจการโดยทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. เพื่อให้การดาเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวการร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว
3. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4.
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตลอดจนวางแผนพัฒนา
เทศบาลการจัดทางบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทานิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง การเบิกจ่ายเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
ฯลฯ
งานที่ทา
1. การบริหารงานทั่วไป
2. การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร
3. งานทะเบียนราษฎร , งานวิเคราะห์นโยบายฯ , งานการเจ้าหน้าที่ , งานธุรการ ,
งานนิติการ , งานป้องกัน , งานประชาสัมพันธ์ , งานพัฒนาชุมชน
4. การดาเนินกิจการสภา
5. การเบิกจ่าย การพัสดุ ทรัพย์สนิ สถิตกิ ารเงินและบัญชี การพัฒนารายได้ และการ
จัดเก็บรายได้
6. จัดเก็บสถิตขิ ้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิตฯิ ในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทา
งบประมาณ
7. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย นิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติ การร้องเรียนและการ
ดาเนินการทางวินัย รวมทั้งวินจิ ฉัยข้อกฎหมายต่าง ๆ
8. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล
งบประมาณรวม
6,628,100 บาท
2. กองคลัง
งบประมาณรวม
2,143,040 บาท
รวม

8,771,140 บาท
18

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
………………………………….

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,246,002 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป (00111)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม
ร วม
รวม

(521000)

เงินเดือนนายก / รองนายก (210100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6,628,100 บาท
4,464,200 บาท
2,227,200 บาท

จานวน

579,600 บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก / รองนายก (210200) จานวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก (210300) จานวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศบาล (210400) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

165,600 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
(210600)
จานวน
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล
151,800 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล
124,200 บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 966,000 บาท

1,242,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
เงินเดือนพนักงาน (220100) จานวน 1,
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ
ค่าปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม

2,23 7,000 บาท
407,000 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานในหน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจาตาแหน่ง (220300)

จานวน

42,000 บาท

58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
ของปลัดเทศบาล ตามระเบียบที่กาหนด
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จานวน
5
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

70,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน
160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดาเนินการ
รวม
1,974,500 บาท
ค่าตอบแทน (531000)
รวม
396,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จานวน
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลกรรมการสอบคัดเลือกและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ตามหนังสือ ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้บุคคลที่ได้รับการ
แต่งตัง้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ตามหนังสือ ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
(310500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ตามระเบียบกาหนด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

160,000 บาท

6,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จานวน
1
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
สาหรับพนักงานพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว
ผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย (532000)

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จานวน
2
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสาเนาเอกสาร ค่าจ้างเหมา
ทาความสะอาดอาคารสานักงาน
ค่าทาประกันภัยรถราชการ
รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทาของ
ค่าจ้างทาวารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

00,000 บาท

859,500 บาท
00,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จานวน
11,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น จานวน
4,500 บาท
- ค่ารับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
7,000 บาท
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ดังนี้ (320300)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
2
00,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ในสานักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

21
- ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผูบ้ ริหารท้องถิ่น จานวน
145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผูบ้ ริหารท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมอบรมบุคลากรเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
ค่าจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามหนังสือ
ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 85

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการวันปิยมหาราช จานวน
3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดดอกไม้ติดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5
ค่าพวงมาลา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าดอกไม้และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต หน้าที่ 51 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จานวน
1
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง/ซือ้
พานพุม่ เงิน พุม่ ทอง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์
ค่ามหรสพดนตรี ค่าใช้จ่ายประดับไฟ ธง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามโครงการ ฯลฯ

50,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต หน้าที่ 52 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง/ซือ้
พานพุม่ เงิน พุม่ ทอง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์
ค่ามหรสพดนตรี ค่าใช้จ่ายประดับไฟ ธง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามโครงการ ฯลฯ

100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต หน้าที่ 52 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- โครงการวันเทศบาล

จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในวันเทศบาล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ที่เกี่ยวเนื่องตามโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 94 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
(ที่มวี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เป็นต้น ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวัสดุ (533000)
รวม
วัสดุสานักงาน (330100)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพและ
วัสดุคงทนถาวร ที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน เช่น เก้าอี้
ตู้เก็บเอกสาร เครื่องเขียน กระดาษ ดินสอ สมุด ปากกา
แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายต่าง ๆ รวมทั้งน้าดื่ม
สิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการเลือกตั้ง
ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0890.4/ว 1932
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

335,000 บาท
130,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
หูฟัง ลาโพง เครื่องขยายสัญญาณเสียง
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงผ่านโทรศัพท์ ฯลฯ

40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว
(330300)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม
น้ายาล้างห้องน้า ผงซักฟอกและอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุก่อสร้าง (330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เช่น ค้อน ตะปู ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ามันเบนซิน ดีเซล น้ามันเครื่อง ค่าน้ามันหล่อลื่น
รถยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จานวน
3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์
ค่าล้างอัดรูป
- ขยายภาพ กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์
(331400)
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
เครื่องสารองไฟ ค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

จานวน

25,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม
3
ค่าไฟฟ้า
(340100)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสานักงาน ศูนย์ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายของเทศบาล รวมถึงสถานที่อ่นื ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

84,000 บาท
240,000 บาท

ค่าน้าประปา
(340200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสานักงาน ฯลฯ

65,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าโทรศัพท์ (340300) จานวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ

จานวน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าไปรษณีย์ (340400) จานวน
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากรและค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือราชการ
และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ตามหนังสือ ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) จานวน
4
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสารบริการทางโทรภาพ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
Internet ฯลฯ

0,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน (561000) รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
อุดหนุน
โครงการจัดตัง้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จานวน
การจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
และเทศบาลระดับอาเภอท่าชนะ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการปฏิบัติงาน
ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้างฯ ตามหนังสือ
ที่ สฎ 76601/ว 373 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
ครุภัณฑ์สานักงาน (410100) รวม
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง พร้อมค่าติดตัง้
รายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

169,400 บาท
27,400 บาท
27,400 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 8
6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) รวม
- ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer)
ขนาดช่องเสียบไมค์ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง

25,000 บาท
25,000 บาท

ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 88
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
รวม
87,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริน้ เตอร์
และโต๊ะเก้าอี้ จานวน 1 ชุด ขนาดอาร์ดดิสก์ไม่นอ้ ยกว่า 250
GB. ,
DDR ไม่น้อยกว่า 2 GB. ความเร็ว CPU Intel Pentium Dual Core Precessor
ไม่น้อยกว่า 3.00 GHz. , DVD-RW ระบบปฏิบัติการ Window XP Pack2
พร้อมลิขสิทธิ์ พร้อมเครื่อง Printer LaserJet ขาวดา/พิมพ์สี
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600
dpi ความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
14 แผ่น/นาที อุปกรณ์สารองไฟ ขนาด 500
VA สารองไฟได้ไม่ต่ากว่า 15 นาที
ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 95
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน
35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดอาร์ดดิสก์
ไม่นอ้ ยกว่า 250
GB. และ External Hardisk ขนาดอาร์ดดิสก์
ไม่น้อยกว่า 250 GB. อีกจานวน 1 ตัว DDR ไม่น้อยกว่า 2 GB.
ความเร็ว CPU Intel Pentium Dual Core Precessor ไม่น้อยกว่า 3.00 GHz. ,
DVD-RW ระบบปฏิบัติการ Window XP Pack2 พร้อมลิขสิทธิ์
อุปกรณ์สารองไฟ ขนาด 500 VA สารองไฟได้ไม่ต่ากว่า 15 นาที
ตัง้ ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 95

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- ค่าจัดซื้อ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดอาร์ดดิสก์ไม่นอ้ ยกว่า 250 GB. DDR ไม่น้อยกว่า 2 GB.
ความเร็ว CPU Intel Pentium Dual Core Precessor ไม่น้อยกว่า
3.00 GHz. , DVD-RW ระบบปฏิบัติการ Window XP Pack2

12,000 บาท

พร้อมลิขสิทธิ์ จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 95
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(411800)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท
และเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารคลัง (00113)
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
เงินเดือนพนักงาน (220100)

2,
รวม 1,
รวม
จานวน

143,040 บาท
603,440 บาท
1,603,440 บาท
1,381,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

31,800 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จานวน
15
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างของหน่วยงาน

4,440 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน
36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดาเนินการ
รวม
ค่าตอบแทน (531000)

รวม

474,600 บาท
251,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จานวน
10,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน (310400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

111,600 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลตามระเบียบกาหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับ

จานวน

40,000 บาท

80,000 บาท

พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย (532000)

รวม

100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสาเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มคี วามจาเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างทาของ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

(320300)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารแผนระวางที่ดนิ แผนที่โรงเรือน แผนที่บารุงท้องที่
ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา
ในวันปกติและวันหยุดราชการ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.3/ว 272 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 91 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
(ที่มวี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าวัสดุ (533000)
วัสดุสานักงาน (330100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของที่เป็นวัสดุต่าง ๆ โดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวร เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แผ่นป้ายต่าง ๆ
และวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน ฯลฯ

รวม

118,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว
(330300)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทาความ
สะอาด อุปกรณ์อื่น ๆ
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

5,000 บาท

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

3,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเครื่อง ค่าน้ามันเบนซินฯลฯ
ของรถจักรยานยนต์ในหน่วยงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
(331400)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม
5,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ (340300) จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
ครุภัณฑ์สานักงาน (410100) รวม
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดดี แบบธรรมดา จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ดดี แบบธรรมดา

65,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

ขนาดแคร่ 24 นิว้
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดปรากฏ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 96

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) รวม
- ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ากว่า
110 ซีซี จานวน 1 คัน รายละเอียดปรากฏตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555
– 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 85

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

40,000 บาท

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาด้านรักษาความปลอดภัยและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย
2. เพื่อพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพต่อเนื่อง
3. เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่ทางสาธารณะ
ฯลฯ
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
การดาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรวม

1,365,200 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 งานเทศกิจ (00122)
รวม
งบดาเนินการ
รวม
ค่าตอบแทน (531000)

รวม

36,000 บาท
36,000 บาท
36,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)
เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจในการปฏิบัติงานเทศกิจ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)

36,000 บาท

รวม
รวม
รวม

1,329,200 บาท
620,000 บาท
620,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100) จานวน
3
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

64,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานและเงินเพิ่มอื่น ๆ
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

14,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา (220400) จานวน
11
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจาปี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง (220500) จานวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่ลูกจ้างประจาและปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชัพชั่วคราว
ลูกจ้างประจา
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จานวน
9
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างของหน่วยงาน

3,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3 3
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดาเนินการ

รวม

4

40,200 บาท

ค่าตอบแทน (531000)
ค่าเช่าบ้าน
(310400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับ
พนักงานและลูกจ้างประจาพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย (532000)

รวม

65,200 บาท

จานวน

55,200 บาท

10,000 บาท

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสาเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มคี วามจาเป็น รวมทั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทาของฯลฯ

192,000 บาท
80,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทาง

(320300)

ไปราชการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร.
และทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555

– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 92

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- โครงการดูแลความปลอดภัยช่วงวันสงกรานต์ จานวน
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทาการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่
และ อปพร. เจ้าหน้าที่ตารวจ ตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ

พ.ศ.2555

– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 93

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการดูแลความปลอดภัยช่วงวันปีใหม่ จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทาการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่
และ อปพร. เจ้าหน้าที่ตารวจ ตามระเบียบฯ
และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 93

21,000 บาท

– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
(ที่มวี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ฯลฯ

30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม

1

83,000 บาท

วัสดุสานักงาน (330100) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เช่น
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จาก
การซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

15,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

20,000 บาท

จานวน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้
ทาความสะอาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังขยะ
ไม้กวาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

5,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง (330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เช่น ค้อน ตะปู ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางใน ยางนอก ปะยาง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่นของรถในหน่วยงาน
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ค่าน้ามันหล่อลื่น ฯลฯ

10,000 บาท

20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์
(331400)
จานวน
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้าดับเพลิง , ข้อต่อถังเคมี ฯลฯ

40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุอื่น ๆ (331700) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น หัวแก๊ส ฯลฯ

3,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) รวม
1
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์

269,000 บาท

จานวน

00,000 บาท
100,000 บาท

ขนาดไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า จานวน 2 ลา
ตัง้ ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 90
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) รวม
1
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วิทยุสื่อสาร
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ จานวน 10 เครื่อง
ตัง้ ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

จานวน

20,000 บาท
120,000 บาท

ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 90
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) รวม
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1
4 ล้านพิกเซล จานวน 1 กล้อง
รายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

9,000 บาท
9,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555
– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 87
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(411800)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท
และเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

40,000 บาท

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
การศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมรับการถ่ายโอนการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล
3. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลให้มีคุณภาพ
งานที่ทา
1. จัดทาแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา
2. บริหารและพัฒนาการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม
งานบริหารการศึกษา

3,615,000 บาท
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แผนงานการศึกษา

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
เงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนของหน่วยงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม
รวม
จานวน

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง

1,839,000 บาท
305,000 บาท
305,000 บาท
300,000 บาท

5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน (531000)
ค่าเช่าบ้าน
(310400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับ
พนักงาน พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม
รวม
จานวน

1,494,000 บาท
56,000 บาท
36,000 บาท

20,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)
รวม
173,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จานวน
108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสาเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มคี วามจาเป็น รวมทั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น จ้างครูสอนเต้นแอโรบิค
การออกกาลังกาย ค่าจ้างทาของ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

(320300)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าวัสดุ (533000)

รวม

1,

วัสดุสานักงาน (330100) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวร เช่น ตู้เก็บเอกสาร เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ
วัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน ฯลฯ

216,000 บาท
45,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทาความ
สะอาด อุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

20,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
(330400) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตลาดหนองหวาย
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

1,000,000 บาท
900,000 บาท
100,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุก่อสร้าง (330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เช่น ค้อน ตะปู ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

10,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
(331200)
จานวน
เพื่อจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายชุดเครื่องนอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

36,000 บาท

วัสดุกีฬา (331300) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการกีฬา ฯลฯ

30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์
(331400)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

20,000 บาท
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วัสดุการศึกษา (331500) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น ดินสอ ยางลบ
สมุด ปากกา เป็นต้น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

45,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม
ค่าไฟฟ้า (340100) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลท่าชนะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

49,000 บาท
20,000 บาท

ค่าน้าประปา
(340200)
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

จานวน

20,000 บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
(541000) รวม
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(411800)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท
และเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าโทรศัพท์ (340300) จานวน
9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม
1,369,000 บาท
งบดาเนินการ
รวม
30,000 บาท
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
- โครงการจัดแข่งทักษะวิชาการเด็กประถม จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การแข่งทักษะวิชาการเด็กประถม เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555

– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 50

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน
รวม 1,339,000 บาท
เงินอุดหนุน (561000) รวม 1,339,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จานวน 1,339,000 บาท
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (610200) จานวน 1,339,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 งานศึกษาไม่กาหนดระดับ (00214) รวม
407,000 บาท
งบดาเนินการ
รวม
407,000 บาท
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
407,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555
– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 51

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- โครงการบัณฑิตน้อย จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการจัดงาน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการ
จัดงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555

– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 49

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
วันเยาวชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555

– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 53

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนและเยาวชน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 57

– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลท่าชนะ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตาบลท่าชนะ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 54

30,000 บาท

– 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
เพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ด้านการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาบลท่าชนะ ดังนี้
ค่าอาหารกลางวัน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
จานวน
240,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 1501 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 12,000 บาท
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 1501 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

252,000 บาท

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
สาธารณสุข
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
การรักษาพยาบาลชุมชน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้ผล
2. เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข
ฯลฯ
งานที่ทา
1. ควบคุมและวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ เหตุราคาญ มิให้สง่ ผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน
2. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รักษาพยาบาลชุมชน ส่งผลให้เกิดสุขภาวะ
ที่ดขี องประชาชน
3. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีผล
คุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้รับการบริโภค
สินค้าและบริการที่ปลอดภัย
4. จัดให้มบี ริการด้านสัตวแพทย์
ส่งผลให้ได้บริโภคเนือ้ สัตว์ที่ปลอดภัย ปลอดโรคที่เกิดจาก
สัตว์สู่คน
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม 4,279,980 บาท
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แผนงานสาธารณสุข

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)

รวม
รวม
รวม

เงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

571,930 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในหน่วยงาน

จานวน

939,250 บาท

3,874,980 บาท
1,745,180 บาท
1,745,180 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดาเนินการ
รวม
2,020,800 บาท
ค่าตอบแทน (531000)
รวม
320,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จานวน
10,000 บาท
ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
จานวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 4562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าเช่าบ้าน
(310400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

200,000 บาท

จานวน

70,800 บาท
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับ
พนักงาน พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

40,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)
รวม
1,120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จานวน
1,050,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน
800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสาเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินการที่มคี วามจาเป็น
เกี่ยวกับภารกิจในอานาจหน้าที่ รวมทั้ง ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจ้างทาของ
และการจ้างเหมาบริการอื่น ๆฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- ค่าเช่าที่ดนิ สาหรับเป็นพืน้ ที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดนิ สาหรับเป็นพืน้ ที่
ฝังกลบขยะมูลฝอย ฯลฯ

250,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
เพื่อเป็นค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่ายานพาหนะ ที่พัก
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

(320300)
30,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวัสดุ (533000)
รวม
580,000 บาท
วัสดุสานักงาน (330100) จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จาก
การซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทาความ
สะอาดและอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุก่อสร้าง (330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย
ปูน ตะปู คีม สังกะสี ท่อน้า
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ฯลฯ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จานวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน
ยางนอก ปะยาง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเครื่อง
ค่าน้ามันดีเซล
เบนซิน ค่าน้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ (330900)
เพื่อจ่ายเป็นค่า
เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ สาลี ,
ผ้าพันแผล หลอดแก้ว น้ายา และอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุการเกษตร
(331000)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป
- ขยายภาพ ฟิลม์
ม้วนวีดีโอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000 บาท
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วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
เครื่องแบบ
เสื้อ ถุงมือ รองเท้าบู้ท ฯลฯ

50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์
(331400)
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล
หมึกพิมพ์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

35,000 บาท

งบลงทุน
รวม
109,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
(541000) รวม
109,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
รวม
40,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริน้ เตอร์
และโต๊ะเก้าอี้ จานวน 1 ชุด ขนาดอาร์ดดิสก์ไม่นอ้ ยกว่า 250
GB. ,
DDR ไม่น้อยกว่า 2 GB. ความเร็ว CPU Intel Pentium Dual Core Precessor
ไม่น้อยกว่า 3.00 GHz. , DVD-RW ระบบปฏิบัติการ Window XP Pack2
พร้อมลิขสิทธิ์ พร้อมเครื่อง Printer LaserJet ขาวดา/พิมพ์สี
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600
dpi ความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
14 แผ่น/นาที อุปกรณ์สารองไฟ ขนาด 500
VA สารองไฟได้ไม่ต่ากว่า 15 นาที
ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 95
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) รวม
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1
4 ล้านพิกเซล จานวน 1 กล้อง
รายละเอียดปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

9,000 บาท
9,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 87

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(411800)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ
รถบรรทุกขยะ ตลาด ศูนย์บริการ
ทางสังคมของผู้สูงอายุ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

60,000 บาท

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ (00223)
รวม
405,000 บาท
งบดาเนินการ
รวม
355,000 บาท
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
355,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
- โครงการสารวจ จปฐ. จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพืน้ ฐาน ในชุมชน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 67

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าล่วงเวลา
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 58

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน
เพื่อเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสาหรับผูป้ ฏิบัติงาน ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ

25,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 61

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- โครงการ

รณรงค์คัดแยกมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยก
ลดปริมาณขยะมูลฝอย และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 94

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง
จานวน
25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในงานป้องกันและควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคติดเชือ้ ต่าง ๆ
รวมทั้งผู้ที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 61

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการสุขาภิบาลอาหาร
จานวน
2
5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล
อาหาร เช่นผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย สถานที่สะสมอาหาร
และผลิตอาหารทุกประเภท ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของชมรม
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและแผงลอยและคณะกรรมการตลาด ค่าจัดทา
เอกสาร บอร์ดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ตาชั่งกลาง
ค่าวัสดุสานักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 60 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ จานวน
40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ งานวางแผนครอบครัว
งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานสุขภาพจิต
งานสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 59

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุก จานวน
30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการสาธารณสุข
เชิงรุก
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดกรองโรคต่าง ๆ ตรวจสอบสมรรถภาพ
ร่างกายของกลุ่มใส่ใจต่อสุขภาพและออกกาลังกาย การตรวจ
รักษาพยาบาลและการบริการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้ปฏิบัติงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้ตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานและอื่น ๆ
ที่จาเป็น ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 58 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชมรมผูส้ ูงอายุ จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเบีย้ เลีย้ ง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 70

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผูส้ ูงอายุ ในการอบรม
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชมรมฯ และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ให้กับชมรมผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารเผยแพร่ ค่าจัดนิทรรศการ
ค่ายานพาหนะ ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทาแผน ค่าวัสดุอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 65

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ อสม. การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสมาชิก อสม. โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 70

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน
รวม
50,000 บาท
เงินอุดหนุน (561000) รวม
50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) จานวน
50,000 บาท
- เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรม อสม. จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขในการดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ
เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สาหรับการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
เป็นค่าดาเนินงานของ อสม.
ในเขตเทศบาลตาบลท่าชนะ ชุมชนละ 10,000 บาท
เช่น การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข การแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต้น
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

40,000 บาท

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมตลอดชีวิต
2. เพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน ผูด้ ้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุ
เด็ก เยาวชนและผู้ประสบภัยพิบัติตา่ ง ๆ
งานที่ทา
1. ดาเนินการให้การสงเคราะห์กับผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชน ตามสภาพปัญหาและความเดือดร้อน
2. สารวจข้อมูลผูด้ ้อยโอกาสเพื่อจัดโครงการให้ความช่วยเหลือ
3. ดาเนินการประสานชุมชนในการให้การสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม
งานพัฒนาชุมชน , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

100,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) รวม
งบดาเนินการ
รวม
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน
ในด้านต่าง ๆ เช่น การสังคมสงเคราะห์
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง 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

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
(320300)
80,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผูด้ ้อยโอกาส จานวน
20,
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผูด้ ้อยโอกาสตามโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
เช่น ค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ สังกะสี กระเบือ้ ง
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
และหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

000 บาท

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
เคหะและชุมชน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการเคหะและชุมชน (00240)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มกี ารสร้างสาธารณูปโภคการที่เป็นระบบมาตรฐานสากลในเขตเทศบาล
2. เพื่อดาเนินการด้านการรักษาความสะอาด ถนน ลาน้าในชุมชน
3. เพื่อดาเนินการบาบัดน้าเสีย
4. เพื่อปรับปรุงและสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ฯลฯ
งานที่ทา
1. งานสารวจและควบคุมโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ออกแบบและวางโครงการด้านสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
3. ก่อสร้างและบารุงรักษา ถนน ทางเดินเท้า สะพานตามแนวนโยบายและสภาพปัญหาความ
ต้องการในชุมชน
4. ติดตัง้ บารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จัดสถานที่ติดตัง้ ไฟฟ้าในงานรัฐพิธี งาน
ประเพณีและงานอื่น ๆ
5. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและบารุงรักษาสวนสาธารณะ
6. ควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานบาบัดน้าเสีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองช่าง

งบประมาณรวม

6,571,750 บาท

56

แผนงานเคหะและชุมชน
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)

รวม

3,227,750 บ าท
1,649,750 บาท
1,649,750 บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินเดือน
ปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

816,750 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานและเงินเพิ่มอื่น ๆ
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

20,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จานวน
6
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

40,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน
173,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งบดาเนินการ
รวม
ค่าตอบแทน (531000)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม

1,508,000 บาท
500,000 บาท
20,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
(310400)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

110,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
(310500)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจาตามระเบียบกาหนด

จานวน

10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับ
พนักงาน พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซ้ ึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้สอย (532000)

360,000 บาท

รวม

390,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสาเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มคี วามจาเป็น
รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ค่าจ้างทาของ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

360,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ของพนักงานเทศบาลในการเดินทางไปราชการที่มีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบ
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(320300)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าวัสดุ (533000)
รวม
1
วัสดุสานักงาน (330100) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ สิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จาก
การซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

18,000 บาท
10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน
ยางนอก ปะยาง ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จานวน
9
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ

3,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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วัสดุคอมพิวเตอร์
(331400)
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล
แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์และค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม
5
ค่าไฟฟ้า (340100) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ
ที่เกินสิทธิ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

00,000 บาท
500,000 บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
(541000)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(411800)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประกอบขึน้ ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท
และเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกลพาหนะ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

70,000 บาท
70,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 งานไฟฟ้าถนน (00242)
งบดาเนินการ

รวม

3,034,000 บาท

รวม

ค่าวัสดุ (533000)

434,000 บาท
รวม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
วัสดุก่อสร้าง (330600)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ฯลฯ

434,000 บาท
270,000 บาท

จานวน

164,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบลงทุน
รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) รวม
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421100)
ค่าปรับปรุงถนนสายต้นท้อน (แยกห้วยสมอทอง)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงถนนสายต้นท้อน ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 400 เมตร โดยลงลูกรังบดอัดตลอดสาย
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่าชนะ

2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 26

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าปรับปรุงถนนสายสองพี่น้อง
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงถนนสายสองพี่นอ้ ง ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 450 เมตร โดยลงหินผุผวิ จราจร
พร้อมบดอัดตลอดสาย
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลท่าชนะ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 26

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวางท่อระบายน้าถนนสายนาเล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าถนนสายนาเล
โดยวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80
เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ความยาวประมาณ 200 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่าชนะ

200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 34

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟฝัง่ ตะวันตกการประปา-สุดเขตเทศบาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ
ฝัง่ ตะวันตก-การประปา-สุดเขตเทศบาล ขนาดกว้าง
4.50
เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 2,200 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่าชนะ

2,000,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 27

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟฝัง่ ตะวันออกถนนทางหลวงหมายเลข 4112
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ยกระดับถนนสายเลียบทางรถไฟ
ฝัง่ ตะวันออก-ถนนทางหลวงหมายเลข 4112 ขนาดกว้าง
4.50
เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 350 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่าชนะ

100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 27

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200) จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ที่มวี งเงินเกินกว่า 5,000 บาท ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค่าปรับปรุงระบบระบายน้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

 งานสวนสาธารณะ (00243) รวม
งบดาเนินการ
รวม
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยฯ
เช่น การปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ ฯลฯ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554

310,000 บาท
110,000 บาท
100,000 บาท
(320300)
100,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวัสดุ (533000)
วัสดุการเกษตร (331000)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพันธุ์พชื
พันธุ์ไม้ ปุ๋ย กระถาง ถุงเพาะชา ฯลฯ

รวม
จานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบลงทุน
รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) รวม
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421100)
ค่าก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณริมเขาประสงค์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณริมเขา
ประสงค์
ขนาด 3.00
x 4.00 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

200,000 บาท
200,000 บาท
100,000 บาท

ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 – 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หน้าที่ 75

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่าชนะ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าถ้าเทพประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าถ้าเทพประสงค์
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่าชนะ

จานวน

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 - 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยง หน้าที่ 73

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

100,000 บาท

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. เพื่อรณรงค์ให้เกิดกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหาชุมชน
ฯลฯ
งานที่ทา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการอบรมกรรมการชุมชนและประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล
2. ดาเนินการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดให้มเี วทีประชาคมและการประชุมชุมชน
3. การรณรงค์กิจกรรมที่ทาให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ดอ้ ยโอกาส
4. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการศึกษาดูงานชุมชน
ตัวอย่าง
5. จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 535,000 บาท
- งานพัฒนาชุมชน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานบริหารการศึกษา - งานประชาสัมพันธ์
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม
5
งบดาเนินการ
รวม 5
ค่าใช้สอย (532000)
รวม
5
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดาริฯ
เช่น ค่าจัดทาแผ่นพับ ทาป้ายประชาสัมพันธ์
ปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072

35,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท
(320300)

5,000 บาท

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จานวน
200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณในโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดอบรม ค่าพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์
ต่อยอดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการเทศบาลพบประชาชน จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารและค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 - 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 83

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(5 รั้วป้องกัน)
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ แผ่นพับ แผ่นประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแก่เด็ก
เยาวชน ประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 - 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 84

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุกีฬา
ค่าเสื้อผ้า ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาค่าทาการนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 - 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 56

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมชุมชน จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 - 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ หน้าที่ 47

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการ

จัดเวทีประชาคมแผนชุมชน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าทาการนอกเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็น ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

10,000 บาท

- โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรณรงค์จัดกิจกรรม
ให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- โครงการชุมชนน่าอยู่
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการชุมชนน่าอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าดาเนินกิจกรรม
แต่ละชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อม ความสะอาด กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ ฯลฯ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป่วยการ
กรรมการ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 - 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 68

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น
ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 - 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 83

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ

50,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 - 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 50

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ตามหนังสือ
ที่ มท 0891.3/ว 998 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลสนใจกีฬาอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงปัญหายา
เสพติด
2. เพื่อทานุบารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและถือเป็นภารกิจสาคัญในการจัดงาน
ประเพณี งานสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญอืน่ ๆ
4. เพื่อดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ฯลฯ
งานที่ทา
1. จัดกิจกรรมกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและร่วมต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น งานวันสาคัญทางศาสนา
3. จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารการศึกษา

งบประมาณรวม 320,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม
40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
40,000 บาท
เงินอุดหนุน (561000) รวม
40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จานวน
40,000 บาท
- เงินอุดหนุนแข่งขันกรีฑา
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
แข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา
และประชาชน ให้แก่อาเภอท่าชนะ ตามหนังสือ
ที่ สฎ 0917/ว 1019 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- เงินอุดหนุนกีฬาโรงเรียน จานวน
อุดหนุนโครงการการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
ประจาปี 2555
โรงเรียนตลาดหนองหวาย จานวน 10,000 บาท
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04164.090/200 ลงวันที่
2
6 กรกฎาคม 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

30,000 บาท

- อุดหนุนโครงการการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
และประชาชนตาบลท่าชนะ
โรงเรียนท่าชนะ
จานวน 20,000 บาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04241.15/368
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม
งบดาเนินการ
รวม

280,000 บาท
280,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)
รวม
280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
- โครงการวันปีใหม่ จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าอาหาร เครื่องดื่มรับรองแขก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 - 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 51

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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- โครงการวันสงกรานต์ จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในพิธีศาสนา
ค่ามหรสพการแสดง ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ
พ.ศ.2555 - 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 52

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการประเพณีลอยกระทง จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการจัดงาน เช่น ค่าถ้วยรางวัล
ค่าของที่ระลึก การแต่งตัว ค่ามงกุฎ สายสะพาย การประดิษฐ์กระทง
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 - 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 51 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการประเพณีชักพระ จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่ามหรสพการแสดง
ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าอาหาร
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 - 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 51

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา เช่น
ค่าตกแต่งสถานที่ การจัดขบวนแห่ ค่าอาหารคาว หวาน
และเครื่องดื่มถวายพระสงฆ์ เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมพิธี
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี

20,000 บาท

ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 - 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 52

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการประเพณีกินเจ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
(กินเจ) เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 - 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 53

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

20,000 บาท

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
การพาณิชย์
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการพาณิชย์ (00330)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนให้การบริหารงานด้านการพาณิชย์มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ
ฯลฯ
งานที่ทา
1. ตรวจและให้คาแนะนาทางด้านสุขาภิบาลตลาดสด
2. จัดระเบียบตลาดสดให้มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ตรวจและให้คาแนะนาการทาความสะอาดและล้างตลาดสดด้วยน้าและน้ายาเคมี
4. ตรวจให้คาแนะนา และกวดขันการกาจัดขยะมูลฝอยในตลาดสด
5. ตรวจและจับกุมการฆ่าและจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม 480,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
 งานตลาดสด (00333)
งบลงทุน
รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) รวม
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421100)
ค่าปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล
โดยทาการปูกระเบือ้ งพื้นอาคาร ซ่อมปรับปรุงห้องน้า
ปรับปรุงระบบระบายน้า
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลท่าชนะ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ พ.ศ.2555 - 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 68

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม

480,000 บาท
480,000 บาท
480,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
งบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลท่าชนะ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น ๆ (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ฯลฯ
งานที่ทา
1. บริหารงานเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินกู้และดอกเบีย้
2. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
3. ตั้งเงินสารองจ่ายไว้ใช้ในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 2,207,932 บาท
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แผนงานงบกลาง
 งานงบกลาง (00411)

รวม

2,207,932 บาท

งบกลาง
รวม
2,207,932 บาท
งบกลาง (510000)
รวม
2,207,932 บาท
ค่าชาระหนี้เงินต้น (110100)
จานวน
815,500 บาท
เพื่อจ่ายชาระหนี้เงินต้น เงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญา 2003/58/2548
กู้เพื่อสร้างอาคารสานักงานและถนน คสล. จานวน 8,097,000 บาท
ชาระหนี้เงินต้นงวดที่ 6 จานวน 815,500 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าชาระดอกเบีย้ (110200)
จานวน
เพื่อจ่ายชาระดอกเบีย้ เงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญา 2003/58/2548
กู้เพื่อสร้างอาคารสานักงานและถนน คสล.
ดอกเบีย้ งวดที่ 6 จานวน 83,070 บาท

83,070 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)
จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

จานวน

302,270 บาท

เบีย้ ยังชีพคนชรา
(110700)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพคนชราในเขตเทศบาล
จานวน
2 คน ๆ ละ 500 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

12,000 บาท

เบีย้ ยังชีพคนพิการ (110800) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล
จานวน 3 คน ๆ ละ 500 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

18,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 123,030 บาท ,
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 179,240 บาท)

เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

12,000 บาท
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สารองจ่าย (111000)
จานวน
เพื่อจ่ายในกรณีจาเป็นเร่งด่วนในกรณีตา่ ง ๆ
และใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ

500,000 บาท

ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)
จานวน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

152,000 บาท
70,000 บาท

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

-

การดาเนินการกิจการจราจร
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ -จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ
และอุปกรณ์การจราจร เช่น แผงกั้นจราจร ป้ายห้ามจอด
สัญญาณไฟจราจร และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จานวน
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล
ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

52,000 บาท

เงินช่วยเหลือพิเศษ (111200) จานวน
45,000 บาท
- เงินช่วยค่าทาขวัญ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทาขวัญกรณีพนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาล ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ จานวน 10,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- เงินช่วยค่าทาศพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทาศพแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลท่าชนะ กรณีเสียชีวติ ในทุกกรณี
จานวน 35,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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บาเหน็จ / บานาญ (120100)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จานวน
268,0
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 2 % ของประมาณการรายรับ ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

92 บาท

