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ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลต าบลบสุูง

อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ของ



ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุสูง

                บัดนี้ถงึเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบุสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2557

ต่อสภาเทศบาลต าบลบุสูงอีกคร้ังหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบุสูง จงึขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน

ได้ทราบถงึสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน  23,841,375.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม  3,891,617.92 บาท

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  2,467,104.56 บาท

1.1.4 รายการกนัเงินไว้แบบกอ่หนี้ผูกพันและยงัไม่ได้เบิกจา่ย  จ านวน   0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กนัเงินไว้โดยยงัไม่ได้กอ่หนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.6 เงินกูค้งค้าง 0 บาท

2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555

(1) รายรับจริงทั้งส้ิน 32,635,377.79     บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 257,047.40 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 229,671.65 บาท

หมวดรายได้จากทรัพยสิ์น 136,576.97 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 121,219.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 0 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 15,101,701.77 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,789,161.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์  10,611,446.64 บาท

(3) รายจา่ยจริง  จ านวน  29,008,498.73  บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 3,059,916.00 บาท

งบบุคลากร 7,654,889.00 บาท

งบด าเนินการ 9,613,731.69 บาท

งบลงทุน 3,670,821.06 บาท

งบรายจา่ยอื่น 25,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 4,984,140.98 บาท

(4) รายจา่ยที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์  10,601,446.64 บาท

(5) มีการจา่ยเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน 2,048,040.00 บาท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557



รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษอีากร 257,047.40 267,000 272,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 229,671.65 267,000 180,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 136,576.97 120,000 60,000

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 121,219 402,000 202,000

รวมรายได้จัดเก็บ 744,515.02 1,056,000 714,000

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให ้อปท.

หมวดภาษจีัดสรร 15,101,701.77 14,305,000 19,486,000

รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให ้อปท. 15,101,701.77 14,305,000 19,486,000

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให ้อปท.

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,789,161 18,456,640 17,851,900

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให ้อปท. 16,789,161 18,456,640 17,851,900

รวม 32,635,377.79 33,817,640 38,051,900

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 2557

เทศบาลต าบลบุสูง

อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ



งบ รายจ่ายจรงิป ี2555 ประมาณการป ี2556 ประมาณการป ี2557

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,059,916.00 3,849,800 4,879,360

งบเงินอุดหนุน 4,984,140.98 4,983,800 4,203,000

งบด าเนินการ 9,613,731.69 10,646,100 9,989,000

งบบคุลากร 7,654,889.00 9,190,540 8,960,740

งบรายจ่ายอื่น 25,000 30,000 30,000

งบลงทนุ 3,670,821.06 5,117,400 9,989,800

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,008,498.73 33,817,640 38,051,900

รวม 29,008,498.73 33,817,640 38,051,900

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557



อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลต าบลบสุูง



ดา้น ยอดรวม

ดา้นบริหารงานทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9,918,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 865,000

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,604,600

แผนงานสาธารณสุข 1,283,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,735,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 831,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 885,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 4,879,360

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 38,051,900

บันทึกหลักการและเหตผุล

ประกอบร่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2557 ของเทศบาลต าบลบุสูง

อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ



อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนที่ 3

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

รายละเอียดประกอบเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ของ

เทศบาลต าบลบสุูง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557



                         ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น                          38,051,900 บาท   แยกเป็น

รายไดจ้ัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 272,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวน 150,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 90,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีป้าย จ านวน 30,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 180,000 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จ านวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย จ านวน 40,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่าย    จ านวน 6,000 บาท

อาหารหรือสะสมอาหาร

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ 2557

เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ



ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 3,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 25,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและขอ้บังคับท้องถ่ิน จ านวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 52,500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมลูฝอย จ านวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่ จ านวน 45,000 บาท

สุขภาพ

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสม จ านวน 500 บาท

อาหารในครัวหรือพ้ืนทีใ่ดซ่ึงมพ้ืีนทีเ่กิน 200  ตารางเมตร

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ จ านวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียง จ านวน 500 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน รวม 60,000 บาท

ค่าเชา่หรือค่าบริการสถานที่ จ านวน 10,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ดอกเบีย้ จ านวน 50,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 202,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 100,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา



ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 100,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,486,000 บาท

ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,500,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 1 ใน 9 จ านวน 2,961,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 35,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีสุรา จ านวน 1,700,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ภาษีสรรพสามติ จ านวน 3,500,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 50,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม จ านวน 140,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย จ านวน 600,000 บาท

ทีด่นิ

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 17,851,900 บาท

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจ จ านวน 17,851,900 บาท

ถ่ายโอนเลือกท า

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
เทศบาลต าบลบุสูง 

อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    38,051,900   บาท แยกเป็น 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป        รวม     8,164,840     บาท 
งบบคุลากร         รวม     4,506,640    บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)         รวม     2,624,640    บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก         จ านวน   695,520     บาท 
 1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี  จ านวน   331,200 บาท 
 2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จ านวน  2 ต าแหนํง เป็นเงิน 364,320 บาท  
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน  120,000 บาท 
 1.ประเภทเงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี จ านวน 48,000 บาท  
 2.ประเภทเงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 ต าแหนํง  

    เป็นเงิน 72,000 บาท  
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จ านวน  120,000 บาท 
 1.เงินคําตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  จ านวน  48,000 บาท  
 2.เงินคําตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2 ต าแหนํง 72,000 บาท  
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จ านวน  198,720 บาท 
 1.คําตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน 115,920 บาท  
 2.คําตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน  82,800 บาท  
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล     จ านวน  1,490,400 บาท 
 1.เงินคําตอบแทนประธานฯ  จ านวน  182,160 บาท  

2.เงินคําตอบแทนรองประธานสภาฯ จ านวน  149,040 บาท  
3.เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาฯ  จ านวน 10  ต าแหนํง เป็นเงิน  1,159,200 บาท   

 
เงินเดือนฝ่ายประจ า         รวม   1,882,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน  1,235,000 บาท 
 ส าหรับจํายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดส านักปลัด 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน      จ านวน   60,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว เงนิปรับตามคุณวุฒิ หรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานเทศบาล  



 
เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน     42,000  บาท 
 ส าหรับจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงและคําตอบแทนพิเศษของต าแหนํงบริหาร (ปลัดเทศบาล) 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง          จ านวน   365,000   บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างของพนักงานจ๎างสังกัดส านักปลัด 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน  180,000   บาท 

เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ๎างสังกัดส านักปลัด 
 
งบด าเนินการ         รวม 2,090,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม    615,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จ านวน  500,000 บาท 
 ประเภทคําตอบแทนก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง 
และพนักงานจ๎าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ค่าเบี้ยประชุม        จ านวน  15,000   บาท 

เพ่ือจํายเป็นเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลหรือการประชุมที่กฎหมายก าหนดให๎เบิกคําเบี้ยประชุมได๎ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน  50,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรแกํพนักงานเทศบาลและผู๎มีสิทธิตามกฎหมายก าหนดไว๎ 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       จ านวน   50,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลแกํพนักงานเทศบาลและผู๎มีสิทธิตามกฎหมายก าหนดไว๎ 
 
ค่าใช้สอย          รวม   800,000   บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน  200,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลและผู๎มีสิทธิฯ  คําจ๎างเหมาในการประชาสัมพันธ์ แผํน
พับประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อถนน คําจ๎างเหมาถํายเอกสาร เข๎าเลํมเอกสาร  คําสมัครสมาชิกนิตยสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์  คําจ๎างเหมาบริการ  คําใช๎จํายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร คํารางวัลน าจับตาม
พรบ.จราจร ฯลฯ 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จ านวน  30,000 บาท 

คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ส าหรับเป็นคํารับรอง ในการเลี้ยงรับรอง และคําใช๎จําย
อ่ืนๆที่จ าเป็นเพ่ือต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยี่ยมฯและคําเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท๎องถิ่น  ส าหรับเป็นคํารับรอง ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตลอดจนคําใช๎จํายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วยฯ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    จ านวน 490,000 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม จ านวน 180,000 บาท เพ่ือ
จํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก หรือคําใช๎จํายอื่นท่ีใช๎ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างและผู๎มีสิทธิตามกฎหมายก าหนดและ
จํายเป็นเงินคํารางวัลน าจับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจร คําพวงมาลัย คําชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ พวงมาลา 
หรืออ่ืนๆที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น 



 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคฤดูร้อน  จ านวน  10,000 บาท เพ่ือ
จํายเป็นคําจ๎างเหมา คําวัสดุคําตอบแทนและคําใช๎จํายอื่นๆ ตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัยฯ จ านวน 10,000 บาท เพ่ือ
จํายเป็นคําจัดซื้อของขวัญของรางวัล คําพวงมาลา คําพวงมาลัยฯ 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาฯ   จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจําย
เป็นคําจ๎างเหมา คําวัสดุคําตอบแทนและคําใช๎จํายอ่ืนๆ ตามโครงการ  
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จ านวน 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมา คําวัสดุ
คําตอบแทนและคําใช๎จํายอ่ืนๆ ตามโครงการ 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย คําตอบแทน ใช๎สอยวัสดุ จ๎างเหมาในการเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่นและสภาท๎องถิ่น 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จ านวน 20,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างเหมา คําวัสดุคําตอบแทนและคําใช๎จํายอื่นๆ ตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมา คํา
วัสดุคําตอบแทนและคําใช๎จํายอื่นๆ ตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมา คํา
วัสดุคําตอบแทนและคําใช๎จํายอื่นๆ ตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมา 
คําวัสดุคําตอบแทนและคําใช๎จํายอื่นๆ ตามโครงการ  
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ ารุงรักษาและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของอปท.ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน 20,000 บาทเพ่ือจํายเป็นคําจ๎าง
เหมา คําวัสดุคําตอบแทนและคําใช๎จํายอื่นๆ ตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร  จ านวน 50,000 บาทเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมา คําวัสดุ
คําตอบแทนและคําใช๎จํายอ่ืนๆ ตามโครงการ 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม         จ านวน  80,000   บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ(วงเงินไมํเกิน 
5,000 บาท) 
 
ค่าวัสดุ          รวม 350,000 บาท 
วัสดุส านักงาน        จ านวน 100,000 บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน   เชํน   กระดาษ หมึก  แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข๎าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ฯลฯ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชํน  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตั้งไมค์ ฯลฯ 
 
 



 
 
 
วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว   เชํน  แปรง  ไม๎กวาด เขํง ถ๎วยชาม ช๎อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  
สบูํ   ผงซักฟอก  ฯลฯ    
วัสดุก่อสร้าง        จ านวน  60,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  เชํน   ไม๎ตํางๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค๎อน คีม ชะแลง ฯลฯ  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง     เชํน   แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไข
ควง ฟิล์มกรองแสง หม๎อน้ ารถยนต์ ฯลฯ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  เชํน  น้ ามันดีเซล เบนซิน น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ     
วัสดุการเกษตร        จ านวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชํน พันธุ์ไม๎  กระถาง  ปุ๋ยฯลฯ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม พูํกัน สี แผํนป้ายเหล็ก แผํน
ป้ายไม๎ ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผํนดิสก์ 
ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ 

 
ค่าสาธารณูปโภค         รวม     325,000   บาท 
ค่าไฟฟ้า          จ านวน   250,000 บาท   
 เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าส าหรับส านักงานเทศบาล คําไฟฟ้าที่ทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาลและคําไฟฟ้า
สาธารณะทีใ่ช๎เกินสิทธิให๎กับไฟฟ้าสํวนภูมิภาค 
ค่าโทรศัพท์        จ านวน     20,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์ทางใกล๎ ทางไกล คําโทรสาร คําเชําเลขหมาย คําเชําพ้ืนที่เว็ปเพจ ฯลฯ 
ค่าไปรษณีย์        จ านวน     15,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย์  คําธนาณัติ คําซื้อดวงตราไปรษณียากร คําเชําตู๎ไปรษณีย์ ฯลฯ  
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม      จ านวน     40,000   บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําบริการที่เก่ียวข๎องกับโทรคมนาคม เชํน คําบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต คําเชําพื้นที่เว็บ
เพจฯลฯ 
 
 
 
 



 
 
งบลงทุน         รวม 1,381,200 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์          รวม  1,341,200 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน  235,000  บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอน้ า       จ านวน 60,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอน้ า ขนาดไมํน๎อยกวํา 0.50x0.35x1.00 ม. ก าลังไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา 
15 กิโลวัตต์ บรรจุน้ าได๎ไมํน๎อยกวํา 20 ลิตร จ านวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขก(ไม้)       จ านวน 70,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๏ะรับแขกท าจากไม๎ จ านวน 2 ชุด แตํละชุดจะประกอบด๎วย เก๎าอ้ี  5 ตัว 
โต๏ะกลาง 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น  
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีพลาสติก       จ านวน 60,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์เก๎าอ้ีพลาสติก อยํางหนา จ านวน 200 ตัว จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีบุนวม       จ านวน 45,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์เก๎าอ้ีบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม จ านวน 50 ตัว จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน 982,000 บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล)       จ านวน 982,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ ากวํา 
2,700 ซีซี.  น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W) ไมํต่ ากวํา 4,000 กิโลกรัม  พร๎อมกระบะ และ
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 คัน  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ (กุมภาพันธ์ 2556)  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน 6,200 บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสารทั่วไป    จ านวน  3,200 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนํ๎อยกวํา 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารไดEไมนํ๎อยกวํากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวํา 

จัดซื้อครุภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา      จ านวน  3,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา จ านวน 1 ชุด ขนาดหนํวยความจ าจุได๎ไมํน๎อยกวํา 
500 GB สามารถเชื่อมตํอใช๎งานด๎วยสาย USB 3.0 จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       จ านวน 15,000 บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น      จ านวน 15,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องท าน้ าร๎อนน้ าเย็น เป็นแบบใช๎ขวดบรรจุน้ าได๎ไมํต่ ากวํา 18 ลิตร 
หรือ 5 แกลลอน จ านวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น 
 



 
 
 
ครุภัณฑ์อ่ืน        จ านวน  23,000 บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม       จ านวน 23,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม แบบมอเตอร์ ขนาดไมํน๎อยกวํา 1 แรงม๎า ความจุถังไมํน๎อย
กวํา 90 ลิตร ปริมาณลมไมํน๎อยกวํา 200 ลิตร/นาที ระบบขับตรง จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น 
 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน   80,000   บาท 
 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ(วงเงินเกิน 5,000 บาท) 
 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม  40,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน  40,000 บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน  40,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎างเพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ(ที่มีวงเงิน
เกินกวํา 5,000  บาท) 
 
งบรายจ่ายอ่ืน       รวม  30,000    บาท 
 รายจ่ายอ่ืน        จ านวน 30,000 บาท 

คําจ๎างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตํางๆซึ่งมิใชํเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งกํอสร๎าง      จ านวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างที่ปรึกษาซึ่งไมํเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎างหรือไมํได๎มาซึ่งครุภัณฑ์สิ่งกํอสร๎าง 
 
งบเงินอุดหนุน         รวม  157,000  บาท 
เงินอุดหนุน           รวม  157,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน 113,000 บาท 
  1.อุดหนุนปกครองอ าเภอวังหิน   จ านวน    50,000 บาท 
   เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการดังนี้ 
   -อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  จ านวน  10,000 บาท  
   -อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลปีใหมํและงานกาชาด จ านวน 15,000 บาท  

-อุดหนุนโครงการเทศกาลเงาะ-ทุเรียนและของดีศรีสะเกษและมหกรรมสินค๎า OTOP จ านวน
5,000 บาท  

-อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.) จ านวน 10,000 
บาท  

   - อุดหนุนโครงการปรับปรุงการให๎บริการประชาชน  จ านวน 10,000 บาท 
 
 



 
 
 
  2.อุดหนุนปกครองจังหวัดศรีสะเกษ   จ านวน    20,000  บาท 
  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเทศกาลดอกล าดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผําไทย จ านวน 20,000 

บาท    
  3. อุดหนุนส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน  20,000  บาท 
  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระบารมีปกเกล๎า ชาวศรีสะเกษรํวมใจเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 

20,000 บาท  
  4. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรวังหิน  จ านวน  23,000  บาท 
  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศึกษาเพ่ือตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นท่ี

ต าบลบุสูง จ านวน 23,000 บาท 
 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     จ านวน 44,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนเอกชนตามโครงการ ดังนี้ 

- อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านและชุมชน 
บ๎านกะเอิน หมูํที่ 1 ตั้งไว๎ 6,000 บาท 

- อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านและชุมชน 
บ๎านหัววัว หมูํที่ 5 ตั้งไว๎ 4,000 บาท 
 - อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านและชุมชน 
บ๎านขุมค า หมูํที่ 6 ตั้งไว๎ 6,000 บาท 
 - อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านและชุมชน 
บ๎านไทยบวกเตย หมูํที่ 13 ตั้งไว๎ 6,000 บาท 

- อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านและชุมชน 
บ๎านหนองศาลา หมูํที่ 14 ตั้งไว๎ 5,000 บาท 

- อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านและชุมชน 
บ๎านกะเอิน หมูํที่ 15 ตั้งไว๎ 5,000 บาท 

- อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านและชุมชน 
บ๎านหนองโดน หมูํที่ 18 ตั้งไว๎ 6,000 บาท 

- อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านและชุมชน 
บ๎านขุมค า หมูํที่ 22 ตั้งไว๎ 6,000 บาท 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
งานบริหารงานคลัง         รวม   1,754,000  บาท 
งบบุคลากร           รวม   1,327,000   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)         รวม   1,327,000   บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน   760,000   บาท 
 ส าหรับจํายเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง  
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน      จ านวน   75,000  บาท 

เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว เงินปรับตามคุณวุฒิหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง 
เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน  42,000 บาท 
 ส าหรับจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของต าแหนํงบริหาร (ผู๎อ านวยการกองคลัง)       
ค่าจ้างพนักงานจ้าง          จ านวน  340,000  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างของพนักงานจ๎างสังกัดกองคลัง       
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน  110,000   บาท 
 เพ่ือจํายเป็นเงินคําครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ๎างสังกัดกองคลัง       
 
 
งบด าเนินการ         รวม  397,000  บาท 
ค่าตอบแทน         รวม  157,000  บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จ านวน   30,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ๎าง เชํน คณะกรรมการตรวจการจ๎างฯลฯ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกํพนักงานเทศบาลและผู๎มีสิทธิตามกฎหมาย
ก าหนด 
ค่าเช่าบ้าน          จ านวน  47,000 บาท  
 เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน  20,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรแกํพนักงานเทศบาลและผู๎มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       จ านวน  50,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลแกํพนักงานเทศบาลและผู๎มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
 
ค่าใช้สอย         รวม  140,000   บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน  50,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ของพนักงานเทศบาลและผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบ 
คําจ๎างเหมาในการจัดการประชาสัมพันธ์ ป้ายช าระภาษี ป้ายเชิญชวนให๎เสียภาษี คําจ๎างเหมาบริการฯ 
 



 
 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  จ านวน 70,000 บาท   
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม จ านวน  20,000 บาท เพ่ือ
จํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก หรือคําใช๎จํายอื่นท่ีใช๎ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างและผู๎มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 
จ านวน  20,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมา คําวัสดุ คําตอบแทนและคําใช๎จํายอื่นๆตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี  จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมา คําวัสดุ 
คําตอบแทนและคําใช๎จํายอ่ืนๆตามโครงการ 
   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน   20,000   บาท 
 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (วงเงินไมํเกิน 5,000 บาท) 
 
ค่าวัสดุ          รวม   90,000    บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน  50,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  เชํน กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี คําจัดซื้อวารสาร
สิ่งพิมพ์ตํางๆ ฯลฯ    
วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว   เชํน  แปรง  ไม๎กวาด เขํง ถ๎วยชาม ช๎อน สบูํ   ผงซักฟอก ฯลฯ    
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน  5,000  บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง 
ฯลฯ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน  5,000 บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  เชํน  น้ ามันดีเซล เบนซิน น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ   
วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผํนดิสก์ 
ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ 

 
ค่าสาธารณูปโภค      รวม  10,000   บาท 
ค่าไปรษณีย์        จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมไปรษณีย์ คําซื้อดวงแสตมป์ไปรษณียากร ฯลฯ 
 
งบลงทนุ          รวม 30,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์       รวม  30,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน   30,000   บาท 
 เพ่ือเป็นคําบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ(วงเงินเกิน 5,000  บาท) 



แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม    405,000    บาท 
งบบุคลากร        รวม     140,000   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม     140,000   บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน  120,000  บาท 
 ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดส านักปลัด 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน      จ านวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานเทศบาลสังกัดส านักปลัด 
 
งบด าเนินการ        รวม   260,000   บาท 
ค่าตอบแทน        รวม   160,000   บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.   จ านวน  140,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอปพร.หรือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปพร. 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      จ านวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนดไว้ 
 
ค่าใช้สอย          รวม   80,000   บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ในการอบรมหรือ
ประชุมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการฝึกอบรม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม      จ านวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท) 
ค่าวัสดุ         รวม   20,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอร์รี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
 
งบเงินอุดหนุน          รวม  5,000 บาท 
เงินอุดหนุน            รวม  5,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน 5,000 บาท 
 -อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม อปพร. ระดับอ าเภอ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวังหิน ตั้งไว้ 5,000  บาท  



 
 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม  460,000 บาท 
งบด าเนินการ        รวม  110,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม   20,000   บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมา ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 
ค่าวัสดุ          รวม  90,000 บาท 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน 40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง  
ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ ารถยนต์ ฯลฯ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล เบนซิน น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ     
 
งบลงทุน        รวม  350,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์        รวม  350,000  บาท 
ครุภัณฑ์อ่ืน        จ านวน 250,000 บาท   
จัดซื้อครุภัณฑ์สัญญาณไฟกระพริบเตือนจราจรติดแผงโซลาเซล   จ านวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สัญญาณไฟกระพริบเตือนจราจรติดแผงโซลาเซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 10 วัตต์ 
มีดวงไฟไม่น้อยกว่า 100 ดวง ขนาด 30x30 ซม. พร้อมเสาขนาดไมน่้อยกว่า 3 นิ้ว สูงไมน่้อยกว่า 3 เมตร 
จ านวน 4 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์       จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว ก าลังขับไม่น้อยกว่า 30 ซีซี ก าลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 กิโลวัตต์ ต่อ 1.88 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์กรวยจราจร       จ านวน 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กรวยจราจร สูงไม่น้อยกว่า 70 ซม. ติดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ จ านวน 
30 อัน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์กระจกโค้งจราจร       จ านวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กระจกโค้งจราจร ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จ านวน 20 ชุด จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น 
 
 



 
จัดซื้อครุภัณฑ์แผงกั้นจราจร       จ านวน 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แผงกั้นจราจร ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร จ านวน 10 ชุด จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น  
จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายเตือนจราจร       จ านวน 30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายเตือนจราจร จ านวน 10 ป้าย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน   100,000   บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินเกิน 5,000 บาท) 



 
แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม   702,500   บาท 
งบบุคลากร       รวม   503,000   บาท 
เงินเดือนฝ่ายประจ า         รวม   503,000  บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน  380,000 บาท 
 ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน      จ านวน   14,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงนิปรับตามคุณวุฒิ หรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานเทศบาล
สังกัดกองการศึกษา 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง          จ านวน  82,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน  27,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา 
 
งบด าเนินการ         รวม  175,000  บาท 
ค่าตอบแทน         รวม     25,000  บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน    5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนดไว้ 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       จ านวน   20,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนดไว้ 
 
ค่าใช้สอย         รวม  90,000   บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน  20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ค่ารับวารสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ฯลฯ    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  จ านวน 30,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแกนน าเยาวชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ้างเหมาค่าวัสดุ   
ค่าของขวัญ   ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการฝึกอบรมแกนน าเยาวชน  

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม      จ านวน  40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 
บาท) 
 



 
 
ค่าวัสดุ         รวม   60,000   บาท 
วัสดุส านักงาน        จ านวน   30,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น ปากกา แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน  10,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน  5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฯลฯ 
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน  5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล เบนซิน น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ   
วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ท
ดิสก์ไดท์ ฯลฯ 
 
งบลงทุน         รวม   24,500  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์          รวม   24,500  บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน 4,500 บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก      จ านวน  4,500 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ท าจากเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 3 ฟุต สูงไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน   20,000 บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม  8,902,100 บาท 
งบบุคลากร       รวม     46,000  บาท 
เงินเดือนฝ่ายประจ า         รวม   46,000  บาท 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน  46,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา  
 

งบด าเนินการ       รวม  4,114,000  บาท 
ค่าใช้สอย         รวม  1,810,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน  40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ค่ารับวารสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล  ฯลฯ   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  จ านวน 1,750,000   บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,690,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตต าบล 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ 
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม      จ านวน  20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 
บาท) 

 
ค่าวัสดุ         รวม   2,304,000    บาท 
วัสดุส านักงาน        จ านวน 50,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ หมึก แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ฯลฯ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ ขาตั้งไมค์ 
ฯลฯ 
วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อน ถังรองรับขยะมูลฝอย  สบู่   
ผงซักฟอก  ฯลฯ    
 
 



 
วัสดุก่อสร้าง        จ านวน  20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น   ไม้ต่างๆ สี ปูน ทราย หิน ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ  
วัสดุอาหารเสริม(นม)       จ านวน  2,184,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนในเขตเทศบาล 
วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ท
ดิสก์ไดท์ ฯลฯ 
 
งบลงทุน         รวม  1,226,100  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์          รวม  160,700  บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน 113,200 บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลม        จ านวน 26,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลม แบบติดผนัง ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ไม่น้อย
กว่า 3 ระดับ มีสายดึง จ านวน 16 ตัว ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
จัดซือ้ครุภัณฑ์พัดลมแขวนเพดาน      จ านวน 3,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลม แบบแขวนเพดาน ใบพัด 3 ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว ปรับ
แรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ จ านวน 2 ตัว ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก      จ านวน  36,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ท าจากเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 3 ฟุต สูงไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จ านวน 8 ตู้ ส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 ศูนย ์(ยกเว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัววัว) จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น 
จัดซือ้ครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ       จ านวน 8,500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ แบบเอียง ท าจากไม ้ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 160 ซม. ลึกไม่
น้อยกว่า 35 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จ านวน 5 ชุด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
จัดซื้อครุภัณฑช์ั้นวางโทรทัศน์       จ านวน 2,200 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางโทรทัศน์ ท าจากไม้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 
50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 70 ซม. จ านวน 1 ชุด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเอิน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์       จ านวน 11,500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเมลามีน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ลึกไม่
น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 5 โต๊ะ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะ เก้าอ้ีรับประทานอาหารส าหรับเด็ก    จ านวน 16,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะ เก้าอ้ีรับประทานอาหารส าหรับเด็ก ท าจากวัสดุฟอร์ไมก้า  (1 ชุด 
ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 6 ตัว) จ านวน 4 ชุด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเอิน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- โต๊ะ กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. พ้ืนถึงหน้าโต๊ะสูงไม่น้อยกว่า 50 ซม.  
- เก้าอ้ี ที่นั่งกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 60 ซม.  



 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางรองเท้า       จ านวน 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางรองเท้า เป็นตะแกรงเหล็ก ด้านข้างเป็นไม้มี 3 ชั้น ขนาดสูงไม่น้อย

กว่า 60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. จ านวน 12 ชุด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นเก็บของเล่น       จ านวน 7,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นเก็บของเล่น ท าจากไม้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 
30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม. ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน 27,500 บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์      จ านวน 27,500 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 5 เครื่อง 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในกาพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

       
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน   20,000   บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินเกิน 5,000 บาท) 
 
 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม  1,065,400  บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      รวม   903,000  บาท 

ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพนดวน ม.4   จ าวน  903,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพนดวน ม.4  ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 

51-80 คน ขนาดกว้าง 13.40 x 19.40 เมตร โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบื้องลอนคู่ พื้นคสล.ปูกระเบื้อง
เคลือบ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบที่ สถ.
ศพด.2 และเทศบาลต าบลบุสูงก าหนด 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม  162,400 บาท 
 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเอิน ม.1    จ านวน 60,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเอิน ม.1 งานปรับปรุงศูนย์เด็ก เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนื้อ
แข็งบานทึบขนาด 0.50x1.00 ม. จ านวน 2 บาน (พร้อมอุปกรณ์) ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. 
โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง(ระเบียง) จ านวน 52.50 ตร.ม. ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องเรียบหนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อ
แข็ง (ห้องครัว) จ านวน 31.50 ตร.ม. ติดตั้งพัดลมติดผนัง จ านวน 3 ชุด พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า งานปรับปรุง
ห้องน้ า บุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงเคร่าไม้ยาง จ านวน 4.16 ตร.ม. ติดตั้งฝ้า ที-บาร์ จ านวน 18 
ตร.ม. พ้ืนปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8”x8” จ านวน18 ตร.ม. ติดตั้งชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จ านวน 4 ชุด ตาม
แบบเทศบาลก าหนด 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมค า ม.6   จ านวน 45,500 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมค า ม.6 อาคารศูนย์เด็กหลังเก่า ติดตั้งฝ้า ที/บาร์ 
จ านวน 69.02 ตร.ม. ห้องน้ า 1 พ้ืนปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8”x8” จ านวน 14.51 ตร.ม. ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบ
ปูนเรียบ พร้อมติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ ที่แปรงฟัน ที่วางของ ระบบท่อประปาและระบบท่อน้ าทิ้ง ห้องน้ า 2 พ้ืนปู
กระเบื้องเคลือบ ขนาด 8”x8” จ านวน 6.52 ตร.ม. ผนังฉาบปูนเรียบ ติดตั้งประตู PVC ขนาด 0.7x1.80 ม. 
(พร้อมอุปกรณ์) จ านวน 1 ชุด ติดตั้งสุขภัณฑ์ ที่แปรงฟัน ระบบประปา และระบบท่อน้ าทิ้ง ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง ม.8   จ านวน 16,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง ม.8 อาคารศูนย์เด็กห้องบริบาล 2 ขวบ ทาสีน้ า

พลาสติก จ านวน 92.98 ตร.ม. ห้องน้ าอนุบาล 2 ขวบ พ้ืนปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8”x8” จ านวน 6.96 ตร.ม. 
ผนังทาสีน้ าพลาสติก จ านวน 6.80 ตร.ม. ห้องครัว พ้ืนปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12”x12” จ านวน 12.73 ตร.ม. 
ตามแบบเทศบาลก าหนด 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000  บาท) 
 
งบเงินอุดหนุน       รวม  3,516,000 บาท 
เงินอุดหนุน         รวม  3,516,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน  3,516,000 บาท 

 - อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 3,516,000 บาท อดุหนุนโรงเรียนในเขต 
เทศบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล  



 
แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       รวม    753,000  บาท 
งบบุคลากร        รวม   550,000  บาท 
เงินเดือนฝ่ายประจ า          รวม    550,000  บาท 
เงินเดือนพนักงาน          จ านวน  290,000  บาท 
 ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน  42,000 บาท 
 ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบริหาร (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)      
ค่าจ้างพนักงานจ้าง           จ านวน  150,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง       จ านวน  68,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
งบด าเนินการ           รวม  183,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม  28,000   บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน  8,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนดไว้ 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล        จ านวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนดไว้ 
 
ค่าใช้สอย           รวม  100,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          จ านวน  40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิฯ  ค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  ค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร วารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯ 
 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน     จ านวน 20,000  บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 

 
 
 



 
 

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม          จ านวน  40,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินไม่เกิน 5,000 
บาท) 
 
ค่าวัสดุ          รวม  55,000 บาท 
วัสดุส านักงาน         จ านวน 40,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ฯลฯ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน  5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน  10,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฟลช
ไดร์ฟฯลฯ 
 
งบลงทุน        รวม   20,000   บาท 
ค่าครุภัณฑ ์           รวม   20,000  บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน   20,000 บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
งานโรงพยาบาล          รวม 70,000 บาท 
งบด าเนินการ          รวม 30,000 บาท 
ค่าใช้สอย           รวม 30,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    จ านวน  30,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามโครงการ 
  
งบเงินอุดหนุน          รวม  40,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       รวม  40,000 บาท 

1.อุดหนุนปกครองอ าเภอวังหิน        จ านวน    20,000 บาท 
 - อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน  10,000 บาท อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังหิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 - อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  จ านวน 10,000  บาท  อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอวังหิน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

2.อุดหนุนปกครองจังหวัดศรีสะเกษ   จ านวน    20,000  บาท 
 - อุดหนุนโครงการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       รวม  460,000 บาท 
งบด าเนินการ        รวม  240,000 บาท 
ค่าใช้สอย           รวม  230,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    จ านวน  230,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ฉ่ีหนู  จ านวน 150,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าเหมา ค่าวัสดุ เงินรางวัล ฯลฯ ตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน 60,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าจ้าเหมา ค่าวัสดุ เงินรางวัล ฯลฯ ตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ เงินรางวัล ฯลฯ ตามโครงการ 

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง จ านวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ 
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ 

 
ค่าวัสดุ           รวม  10,000 บาท 
 -ค่าวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค วัคซีน ยาคุมก าเนิด 
น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาเคมีก าจัดแมลง หรือวัสดุทางการแพทย์อ่ืนที่ใช้ในการป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า โรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก หรือโรคติดต่ออ่ืนๆ 
 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม  220,000  บาท 
เงินอุดหนุน          รวม  220,000  บาท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     จ านวน  220,000  บาท 
 -อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 220,000  บาท ส าหรับอุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนในเขตเทศบาล หมู่บ้านละ 10,000  บาท 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม    50,000    บาท 
ค่าใช้สอย         รวม   50,000   บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  จ านวน 50,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 
ค่าวัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ 
 



แผนงานเคหะและชุมชน 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม   1,341,000 บาท 
งบบุคลากร         รวม   933,000  บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม   933,000  บาท 
เงินเดือนพนักงาน        จ านวน 440,000 บาท 
 ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง 
เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน  42,000 บาท 
 ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบริหาร (ผู้อ านวยการกองช่าง)       
ค่าจ้างพนักงานจ้าง        จ านวน  356,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง       จ านวน  95,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง 
 
งบด าเนินการ       รวม   235,000 บาท 
ค่าตอบแทน       รวม  80,000 บาท 
ค่าเช่าบ้าน         จ านวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       จ านวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
ค่าใช้สอย       รวม  80,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       รวม  40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา  
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินหรือที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับการรังวัด
ที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน    จ านวน  20,000  บาท 

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรืออบรม จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนด 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม          จ านวน  20,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 
 
ค่าวัสดุ        รวม  75,000 บาท 
วัสดุส านักงาน         จ านวน  40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ฯลฯ 



 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน  5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฯลฯ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล เบนซิน น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ     
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กัน สี แผ่นป้ายเหล็ก แผ่นป้ายไม้ 
ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน  10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฟลชไดร์ฟ 
ฯลฯ 

งบลงทุน       รวม   173,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์       รวม   173,000  บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน  13,000  บาท 

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก      จ านวน  6,500 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ท าจากเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 3 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 6 
ฟุต จ านวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสาร        จ านวน  6,500 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ท าจากเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 3 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 6 ฟุต 
จ านวน 2 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

ครุภัณฑ์อ่ืน        จ านวน  140,000  บาท 

จัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ าด้วยไฟฟ้า      จ านวน    100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ าด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า ท่อสูบเข้าไม่น้อยกว่า 12 

นิ้ว สูบออกไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/นาที จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมมอเตอร์สูบน้ าด้วยไฟฟ้า     จ านวน      40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมมอเตอร์สูบน้ าด้วยไฟฟ้า สามารถควบคุมมอเตอร์สูบน้ าด้วยไฟฟ้า  ขนาด
ไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน   20,000   บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินเกิน 5,000 บาท) 
 
 
 



 
งานไฟฟ้าถนน         รวม  4,730,000  บาท 
งบด าเนินการ         รวม  200,000  บาท 
ค่าวัสดุ         รวม  200,000  บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน  100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ 
วัสดุก่อสร้าง         จ านวน  100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ หิน ปูน ทราย ท่อระบายน้ าฯลฯ 
 

งบลงทนุ       รวม  4,530,000  บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม  4,530,000  บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      จ านวน 4,330,000 บาท 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกะเอิน ม.1   จ านวน  303,000  บาท 
(ซอยบ้านอดีตเลขาค าพันธ์) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกะเอิน ม.1 (ซอยบ้านอดีตเลขาค าพันธ์) ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 152 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน ม.4   จ านวน  381,000  บาท 
(ซอยบ้านผู้ใหญ่ชื่น) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน ม.4 (ซอยบ้านผู้ใหญ่ชื่น) ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัววัว ม.5   จ านวน  475,000  บาท 
(ซอยกลางบ้าน คุ้ม 7,8) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัววัว ม.5 (ซอยกลางบ้าน คุ้ม 7,8) ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 91 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีต 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 
960 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนารี ม.8   จ านวน  247,000  บาท 
(ถนนหน้าวัดโพธิ์สว่าง) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนารี ม.8 (ถนนหน้าวัดโพธิ์สว่าง) ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 99 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทาง 0.30 เมตร วางท่อขนาด 0.30 ม. จ านวน 6 ท่อน ตามแบบเทศบาลก าหนด 
 
 



 
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสาย ม.9   จ านวน  384,000  บาท 
(ถนนรอบหมู่บ้าน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสาย ม.9 (ถนนรอบหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 193 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบวกแต้ ม.10   จ านวน  813,000  บาท 
(ถนนทางเข้าหมู่บ้าน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบวกแต้ ม.10 (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าใต้ ม.11   จ านวน  340,000  บาท 
(ถนนกลางบ้าน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าใต ้ม.11 (ถนนกลางบ้าน) ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร ยาว 138 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 
0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองหว้า ม.12   จ านวน  479,000  บาท 
(ถนนข้างคลองอีสานเขียวด้านทิศเหนือ) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองหว้า ม.12 (ถนนข้างคลองอีสานเขียวทิศเหนือ) ถนน
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร เสริมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร จ านวน 1,680 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบด
อัด ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จ านวน 560 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด ตามแบบเทศบาลก าหนด 
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองหม่ืน ม.17   จ านวน  391,000  บาท 
(ถนนข้างบ้านนายครองทรัพย์-ที่นานางประมูล) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองหมื่น ม.17 (ถนนข้างบ้านนายครองทรัพย์-ที่นานาง
ประมูล) ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 770 เมตร เสริมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร จ านวน 2,464 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดบดอัด ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จ านวน 308 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด งานลงท่อ คอร. ขนาด 
0.60 เมตร (พร้อมคอนกรีตรองพ้ืน) จ านวน 15 ท่อน ตามแบบเทศบาลก าหนด 
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองโดน ม.18   จ านวน  336,000  บาท 
(ถนนจากหนองโดน-ป่าสะแบงรอยต่อหนองโตน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองโดน ม.18 (ถนนจากหนองโดน-ป่าสะแบงรอยต่อหนอง
โตน) ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 640 เมตร เสริมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร จ านวน 2,048 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดบดอัด ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จ านวน 256 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด งานลงท่อ คอร. ขนาด 0.60 
เมตร (พร้อมคอนกรีตรองพ้ืน) จ านวน 24 ท่อน ตามแบบเทศบาลก าหนด 
 
 



 
 
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านพร้าว ม.21   จ านวน  181,000  บาท 
(ถนนบ้านพร้าวไปบ้านโนนสาย) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านพร้าว ม.21 (ถนนบ้านพร้าวไปบ้านโนนสาย) ถนนกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 410 เมตร เสริมดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร จ านวน 820 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จ านวน 164 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด งานลงท่อ คอร. ขนาด 0.60 เมตร (พร้อมคอนกรีต
รองพ้ืน) จ านวน 18 ท่อน ตามแบบเทศบาลก าหนด 
 
 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน 200,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(กรณีเงินเกินกว่า 
5,000  บาท) ในพ้ืนทีด่ังต่อไปนี้ 

- บ้านกะเอิน หมู่ที่ 1,15 ,บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ,บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ,บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 ,บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 11 
,บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 ,บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ,บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 ,บ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 
และบ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19  จ านวน  100,000 บาท 

- บ้านหัววัว หมู่ที่ 5 ,บ้านขุมค า หมู่ที่ 6,22 ,บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ,บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ,บ้านโนนสาย 
หมู่ที่ 9 ,บ้านบวกแต้ หมู่ที่ 10 ,บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 ,บ้านตาตวด หมู่ที่ 16 ,บ้านดอนชุมป่ายาง หมู่ที่ 
20 และบ้านพร้าว หมู่ที่ 21  จ านวน  100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานสวนสาธารณะ      รวม   208,100  บาท 
งบบุคลากร         รวม    108,100  บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)      รวม     108,100 บาท 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง        จ านวน  64,100 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง (คนสวน) 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง       จ านวน  44,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง   
 
 
งบด าเนินการ        รวม 50,000 บาท 
ค่าใช้สอย        รวม 30,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปลูกพันธุ์ไม้ จัดสวน จัดซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์ไม้ จ้างเหมาบริการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องฯลฯ  
 
ค่าวัสดุ         รวม  20,000 บาท 
วัสดุการเกษตร         จ านวน  20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้  กระถาง  ปุ๋ยฯลฯ 
 
งบลงทุน        รวม   50,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม   50,000 บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     จ านวน   50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินเกิน 5,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       รวม  3,456,000 บาท 
งบบุคลากร            รวม  541,000 บาท 
เงินเดือนฝ่ายประจ า       รวม  541,000 บาท 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง           จ านวน  341,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง       จ านวน  200,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ้างสังกัดกองกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
งบด าเนินการ          รวม  835,000 บาท 
ค่าใช้สอย        รวม  360,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน 300,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ าคอนกรีต  ตักสิ่งปฏิกูลอุดตันออก ค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  จ านวน 20,000 บาท   

-ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คดัแยกขยะจากแหล่งก าเนิด จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่า
วัสดุค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน   40,000   บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 

   
ค่าวัสดุ          รวม   475,000   บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน  5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้กวาด เข่ง มีด  ถังขยะ  ฯลฯ    
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน  60,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล์ หัวเทียน ไขควง ฟิล์มกรอง
แสง หม้อน้ ารถยนต์ฯลฯ 
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน  400,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน แก๊ส ฯลฯ 
วัสดุเครื่องแต่งกาย        จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสงฯลฯ 
 
 
 
 
 



 
งบลงทุน        รวม  2,080,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ ์           รวม   2,080,000  บาท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน  2,000,000  บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์สูบสิ่งปฏิกูล      จ านวน 2,000,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์สูบสิ่งปฏิกูล  จ านวน 1 คัน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ตัวถังสร้างด้วยเหล็ก SPHC หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร ชนิด 6 ล้อ 

- เครื่องยนต์ดีเซล จ านวนลูกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
- มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 
- มีความเร็วรอบไม่เกินกว่า 3,200 รอบ/นาที ระบายความร้อนด้วยน้ า 
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ 

 
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์       จ านวน   80,000   บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินเกิน 5,000 บาท)  



   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   รวม  831,000 บาท 
งบบุคลากร       รวม  306,000 บาท 
เงินเดือนฝ่ายประจ า         รวม  306,000 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน  176,000 บาท 
 ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน      จ านวน   14,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับตามคุณวุฒิหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ้างสังกัด
กองการศึกษา 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง          จ านวน   98,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน  18,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส าหรับพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา 
 

 
งบด าเนินการ         รวม 350,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม  20,000  บาท 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       จ านวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมายก าหนดไว้ 
 
ค่าใช้สอย       รวม 330,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน  30,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิฯ  ค่าจ้างเหมาในการประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อถนน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  ค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ฯ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน  300,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลหอมแดง จ านวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ้างเหมา 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินการจัดงานเทศกาลหอมแดง 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรอินทรีย์  จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครอบครัวชุมชน จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ 
  
 
 



 
 
 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมบทบาทสตรี  จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ 
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามโครงการ 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 
20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามโครงการ 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้น าเกษตรกร  จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่า
วัสดุ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ 

 
งบลงทุน       รวม   125,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์       รวม   125,000  บาท 

ครุภัณฑ์การเกษตร       จ านวน  115,000  บาท 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว     จ านวน  100,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/
ชั่วโมง มอเตอร์รวมไม่น้อยกว่า 5 แรง  จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดสภาพดิน     จ านวน  15,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดสภาพดิน เป็นระบบดิจิตอล สามารถวัดระดับสารอาหารใน
ดิน (NPK โดยรวมในดิน),วัดกรดด่างดิน(PH) และวัดอุณหภูมิดิน จ านวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน   10,000   บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินเกิน 5,000 บาท) 

 
งบเงินอุดหนุน         รวม  50,000 บาท 
เงินอุดหนุน           รวม  50,000 บาท 
เงินอุดหนุนเอกชน      จ านวน  50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเอกชนตามโครงการ ดังนี้ 

- อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกพริก หมู่ที่ 13 จ านวน 20,000 บาท  
 - อุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 11 จ านวน
30,000 บาท 



 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
งานกีฬาและนันทนาการ       รวม  675,000 บาท 
งบด าเนินการ         รวม  500,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม  400,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  จ านวน  400,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแขง่ขันกีฬา เยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด จ านวน 150,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทน ค่าจัดเตรียมสนาม   ฯลฯ  ในการจัดแข่งขันกีฬา   
 - ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกีฬา และส่งทีมนักกีฬาแข่งขันกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น  จ านวน 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  ค่าตอบแทนค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นในการ
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา และส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกับส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่าง ๆ
และหรือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมบุคลากรเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี  จ านวน 100,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
จ้างเหมาค่าวัสดุ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี   
    
ค่าวัสดุ         รวม  100,000 บาท 
วัสดุกีฬา        จ านวน  100,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  เช่น ห่วงยางลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง  ชุดกีฬา  เพ่ือส่งเสริม
ให้พนักงานและประชาชนเล่นกีฬาและออกก าลังกายฯลฯ 

 
งบเงินอุดหนุน         รวม 175,000 บาท 
เงินอุดหนุน       รวม 175,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน  175,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ 
   - อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาต าบลบุสูง โรงเรียนในเขตต าบลบุสูง จ านวน 
40,000 บาท  
   - อุดหนุนโครงการเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มเครือข่ายต าบลบุสูง โรงเรียนในเขตต าบลบุสูง  
จ านวน 25,000 บาท  
   - อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอ าเภอ ปกครองอ าเภอวังหิน จ านวน 10,000 บาท   
   - อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬามวลชน ปกครองอ าเภอวังหิน จ านวน 20,000 บาท 
 - อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (พ.ศ.2557) “ศรีสะเกษเกมส์” 
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 50,000 บาท 
 - อุดหนุนโครงการศูนย์สืบสานศิลปะมวยไทยร่วมต้านภัยยาเสพติดถวายในหลวง โรงเรียนบ้านโนนสายหนอง
หว้า จ านวน 30,000 บาท    
 



 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม  210,000 บาท 
งบด าเนินการ         รวม  170,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม  170,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน จ านวน  170,000 บาท   

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  จ านวน 120,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามโครงการ 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา  จ านวน 20,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้
สอยจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ  
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญอ่ืน ๆ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ    จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจ้างเหมาบริการค่าวัสดุ  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ในการจัดงานวันส าคัญทางรัฐพิธี 
ศาสนา ประเพณีหรือวันส าคัญอ่ืน ๆกิจกรรมอ่ืน ๆ   เช่น การจัดนิทรรศการ วันงดสูบบุหรี่โลก  วันเยาวชน  
เป็นต้น 
  
 
งบเงินอุดหนุน         รวม  40,000 บาท 
เงินอุดหนุน       รวม  40,000 บาท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์    จ านวน  40,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ดังนี้ 
  - อุดหนุนโครงการธรรมสัญจรเคลื่อนที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีโพนดวน จ านวน
20,000 บาท  
 - อุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมเพื่อเอาชนะยาเสพติด 5 ธันวาคม 2556 เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีโพนดวน จ านวน 20,000 บาท  
 



 
 

แผนงานงบกลาง 
 
งบกลาง        รวม  4,879,360 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ านวน  260,000  บาท 
 -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยตั้งไว้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างท่ีเทศบาลจ่ายให้กับลูกจ้าง 
เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พรบ.ประกันสังคม  
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา   จ านวน 3,008,860 บาท 
 -เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  ตั้งช่วยกิจการประปา 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอ่ืน   จ านวน  26,500 บาท 
 -ส่งสมทบ ส.ท.ท. เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์       จ านวน  180,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   
เงินส ารองจ่าย        จ านวน  500,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       จ านวน  500,000 บาท 

1.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  จ านวน  200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

2.รายจ่ายส าหรับทุนการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท จ านวน 300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ทุนการศึกษาส าหรับพนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิ 
บ าเหน็จ/บ านาญ       รวม   404,000   บาท 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   จ านวน  404,000   บาท 
 เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 



 
ส่วนที่ 4 

 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลบุสูง 
 

อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลบุสูง 
............................................................... 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย์ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือการบริหารกิจการทั่วไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. เพ่ือจัดให้มีน้้าสะอาดบริการแก่ประชาชนให้เพียงพอแก่ความต้องการ 
 
 
งานที่ท า 
 1. บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. บริหารกิจการทั่วไปของกิจการประปา 
 3. ผลิตน้้าสะอาดบริการแก่ประชาชน 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. กองการประปา  ยอดรวม   3,741,300 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลบุสูง 
............................................................... 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการด้าเนินงานอื่น ๆ 

แผนงานงบกลาง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานจ้าง 
 3. เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจกับบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 
งานที่ท า 
 1. บริหารงานตามข้อผูกพันที่กฎหมายก้าหนด 
 2. สมทบเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. กองการประปา  ยอดรวม  145,560    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
เทศบาลต าบลบุสูง 

อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
แผนงานการพาณิชย์ 

งาน 
งานกิจการประปา รวม 

งบ 
งบบุคลากร 1,300,000 1,300,000 
งบด้าเนินการ 1,505,000 1,505,000 
งบลงทุน 936,300 936,300 

รวม 3,741,300 3,741,300 
 
 
แผนงานงบกลาง 

งาน 
งานกิจการประปา รวม 

งบ 
งบกลาง 145,560 145,560 

รวม 145,560 145,560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลบุสูง 
 

ประมาณการรายรับ 

รายการ 
รับจริง งบประมาณ งบประมาณ หมาย

เหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รายได้ 
     1. ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า 
     2. ค่าจ้าหน่ายน้้าจากท่อธาร 
     3. ค่าจ้าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ 
     4. ค่าเช่ามาตรวัดน้้า 
     5. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
     6. เงินชว่ยเหลือจากงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป    
     7. ค่าด้าเนินการติดตั้งประปา 

 
824,120 

- 
- 
- 

4,018.17 
1,300,000 

 
74,235 

 
600,000 

500 
- 
- 

2,000 
2,078,080 

 
60,000 

 
800,000 

500 
50,000 

- 
4,000 

3,008,860 
 
- 

 

ผลประโยชน์อ่ืน 
     1. ค่าขายเศษของ 
     2. ค่าธรรมเนียม 
     3. ค่าปรับ 
     4. ค่าแรง 
     5. เบ็ดเตล็ด 

 
- 
- 
- 
- 

3,000 

 
- 
- 

500 
- 

1,000 

 
- 

3,000 
500 

20,000 
- 

 

รวมรายรับทั้งสิ้น 2,205,373.17 2,742,080 3,886,860  
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 

รายการ 
จ่ายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมาย

เหตุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
     1. งบกลาง 
     2. งบบุคลากร 
     3. งบด้าเนินการ 
     4. งบลงทุน 

75,014 
841,020 

1,118,841.84 
14,800 

141,280 
1,282,300 
1,156,000 
162,500 

145,560 
1,300,000 
1,505,000 
936,300 

 

รวมรายรับทั้งสิ้น 2,049,675.84 2,742,080 3,886,860  
 
 



 
 

รายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลต าบลบุสูง 

อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
................................ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,886,860 บาท 
หมวดรายได้ เป็นเงิน  3,863,360 บาท 
 1. ประเภทค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า   ตั้งไว้  800,000 บาท 
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
 2. ประเภทค่าจ้าหน่ายน้้าจากท่อธาร   ตั้งไว้        500 บาท 
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
 3. ประเภทค่าจ้าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ   ตั้งไว้    50,000 บาท 

4. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   ตั้งไว้      4,000 บาท 
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

5. ประเภทเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ตั้งไว้ 3,008,860    บาท 
เป็นการประมาณการที่ตั้งไว้รับจากเงินช่วยเหลือของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ้าปี 2557 
 
หมวดผลประโยชน์อ่ืน เป็นเงิน      23,500 บาท 

1. ประเภทค่าธรรมเนียม     ตั้งไว้      3,000 บาท 
 2. ประเภทค่าปรับ     ตั้งไว้        500 บาท 
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา  
 3. ประเภทค่าแรง     ตั้งไว้    20,000 บาท 
  
 

..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

เทศบาลต าบลบุสูง 
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 145,560   บาท   แยกเป็น 
 

แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง       รวม 145,560 บาท 
หมวดงบกลาง       รวม 145,560 บาท 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จ้านวน 98,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมในอัตราร้อยละ 10 ส้าหรับ พนักงานจ้างเทศบาลต้าบลบุสูง 
 

 ส้ารองจ่าย       จ้านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ 

  
บ้าเหน็จ/บ้านาญ       รวม   17,560   บาท 
เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จ้านวน  17,560   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

เทศบาลต าบลบุสูง 
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   3,741,300 บาท แยกเป็น 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา      รวม 3,741,300 บาท 
     งบบุคลากร       รวม 1,300,000 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 1,300,000 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน    250,000 บาท 
   - ส้าหรับจ่ายเงินเดือน รวมทั้งเงินปรับปรุง 
      เงินเดือนของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการ 
      ประปา 
  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    จ านวน      70,000 บาท 
   - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับตามคุณวุฒิ หรือเงินเพ่ิมอ่ืน 
      ส้าหรับพนักงานเทศบาลสังกัดกองการประปา 
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง     จ านวน    600,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างสังกัด 
      กองการประปา 
  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน    380,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆส้าหรับ 

  พนักงานจ้างสังกัดกองการประปา 
 งบด าเนินการ       รวม  1,505,000 บาท 
       ค่าตอบแทน      รวม      49,000 บาท 

ค่าเช่าบ้าน        จ านวน      15,000  บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามกฎหมายก้าหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      4,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย    
   ก้าหนดไว้ 
 
 
 



 
 
 

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    จ านวน      30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
      แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 
      ก้าหนดไว้ 
 

    ค่าใช้สอย      รวม      90,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน      40,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ 
   เบิกได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา ฯลฯ 
   และค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ตัดต่อท่อล้างตะกอน ถังกรอง  
   ถังเก็บน้้าใส ฯลฯ 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ   จ านวน     20,000  บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตามที่ทางราชการก้าหนดของ

พนักงานฯ 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน     30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน 

ได้ตามปกติ(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 
       

       ค่าวัสดุ       รวม   665,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน      จ านวน     30,000 บาท 
   -  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน เช่น กระดาษ, 
      หมึก, แฟ้ม,กระดาษไข, สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ 
      หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ านวน     50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
      ปลั๊กสายไฟฟ้าสนาม ฯลฯ 
  วัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน       5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
      กระตกิน้้า, ไม้กวาด, แก้วน้้า, ถ้วยชาม, หม้อ, 
      กระทะ, น้้ายาท้าความสะอาด, น้้าดื่มท่ีซื้อจาก 
      เอกชน, ฯลฯ ส้าหรับใช้ในกองการประปา 
 
 
 



 
 
 
  วัสดุก่อสร้าง      จ านวน    200,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ขยายเขตประปา 
      เช่น ท่อพีวีซี, มาตรวัดน้้า, ข้อต่อพีวีซี, รัดแยกท่อเมน, 
      ตะกั่วล๊อคมาตร, ลวดทองแดง, ค้อนตีตะปู, คีมล๊อคพีวีซี 
      กระบอกอัดจารบี ฯลฯ 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน       5,000 บาท 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก, 
    ยางใน, หัวเทียน, ฯลฯ 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน      10,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
      น้้ามันเบนซิน, น้้ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    จ านวน    350,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวกับการผลิต 
      น้้าประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน       5,000 บาท  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน 
      สะท้อนแสง, รองเท้าบู๊ท, หมวกนิรภัย, ผ้าปิดจมูก ฯลฯ 
  วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน     10,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
  หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ 

     ค่าสาธารณูปโภค     รวม   701,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า      จ านวน   700,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีผลิตน้้าประปา 
  ค่าไปรษณีย์      จ านวน      1,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจัดซื้อดวงแสตมป์ 
      ไปรษณียากร ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      งบลงทุน       รวม    936,300   บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์      รวม    193,300   บาท 
  ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    จ านวน      11,300  บาท 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า    จ านวน     11,300  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส้านักมาตรฐานงบประมาณ ส้านักงบประมาณ (กุมภาพันธ์ 2556) โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่้ากว่า 1.5 แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 30 ซีซี. 
- พร้อมใบมีด 

  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน      22,000 บาท 
  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   จ านวน      22,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 
จ้านวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีจ้านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
- มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 10 นิ้ว 
- มีความเร็วขณะพิมพ์รา่ง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ไดไ้มน่้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อ

วินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ไดไ้ม่น้อยกว่า 

100 ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไมน่้อยกว่า 360 X 360 จุด

ต่อนิ้ว 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า 
- มีหน่วยความจ้าแบบ Input Buffer ไมน่้อยกว่า 128 KB 

ค่าครุภัณฑ์อ่ืน      จ านวน     110,000 บาท 
จดัซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มจ่ายสารคลอรีน   จ านวน       60,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องจ่ายสารคลอรีน ก้าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ ปริมาณ

การจ่ายคลอรีนเข้าเส้นท่อสูงสุดไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/ชม.  จา้นวน 4 เครื่อง จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น  

 
 
 
 



 
 
จัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ปั๊มน้ าหอยโข่ง   จ านวน        50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ปั๊มน้้าหอยโข่ง แบบใช้ไฟฟ้า จ้านวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม

ราคาท้องถิ่น โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
  - ก้าลังมอเตอร์ kw ไม่น้อยกว่า 4 kw  
  - ก้าลังมอเตอร์ hp ไม่น้อยกว่า 5.5 hp ระบบไฟ 1 เฟส 
  - ท่อเข้า ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ออกไม่น้อยกว่า 1.25 นิ้ว 
  - สูบน้้าได้ไม่น้อยกว่า 100-450 ลิตร/นาที (Q(l/min)) 
  - ส่งน้้าได้สูงไม่น้อยกว่า 41-27 (H(m)) 
 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จ านวน      50,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม  743,000  บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    จ านวน 703,000 บาท 
ก่อสร้างโรงสูบน้ าประปาหมู่บ้านหนองศาลา ม.14  จ านวน  703,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงสูบน้้าบ้านหนองศาลา ม.14 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3.50 
เมตร ผนังก่ออิฐฉาบปูน โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ เดินท่อส่งน้้า PVC 
ขนาด 3” ชั้น 13.5 เป็นระยะทาง 1,700 เมตร ติดตั้งถังแรงดันน้้าเหล็กเคลือบสังกะสี 
ขนาดบรรจุน้้าไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 1,000 ปอนด์ จ้านวน 2 ถัง
ติดต้ังเครื่องสูบน้้า 2 เครื่อง (เฉพาะค่าแรง) ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า สามารถควบคุมมอเตอร์
สูบน้้าด้วยไฟฟ้าขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 2 ตู้ ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายนอก
และภายในโรงสูบน้้า ตามแบบกรมทรัพยากรน้้าและแบบเทศบาลก้าหนด   

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน       40,000 บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000  บาท)  


