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อําเภอ แวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตําบลก้านเหลือง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือน
ระดับของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,949,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,941,580 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จํานวน
1 คน เดือนละ 15,180.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.-
บาท /รองประธานสภาเทศบาลจํานวน  1 คน เดือนละ12,420.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท และสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 10 คนๆละ 9,660.- บาท จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน
1,159,200.- บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีจํานวน 1 คน
เดือนละ9,660.-บาทจํานวน 12เดือน เป็นเงิน 115,920.-บาท และที
ปรึกษานายกเทศมนตรีจํานวน 1 คน เดือนละ6,900.- บาท ต่อคน
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 82,800.- บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ
4,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  48,000.- บาท และรอง
นายกเทศมนตรีจํานวน  2 คน เดือนละ 3,000.- บาท ต่อคน จํานวน
12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท และรอง
นายกเทศมนตรีจํานวน  2 คน เดือนละ 3,000.- บาท ต่อคน จํานวน
12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600.- บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200.-บาท และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน  2 คน เดือนละ 15,180.- บาท ต่อคน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 364,320.-บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งบบุคลากร รวม 6,566,220 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 9,565,770 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,940,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น



วันทีพิมพ์ : 26/8/2558  11:03:50 หน้า : 2/37

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีเบิกได้ตามสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมหรือค่าตอบแทนให้คณะกรรมการทีเทศบาล
ตําบลก้านเหลืองแต่งตังตามระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายเบียประชุม
ได้

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

(1)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจรายงานการประชุมและ
ประเมินผลความชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน
คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนค่า
ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง                   จํานวน  100,000.-  บาท

(2)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  จํานวน  100,000.-  บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 293,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,717,250 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 6 อัตรา
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 101,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปที
ปฏิบัติหน้าทีในสํานักงานปลัดเทศบาล      จํานวน 6 อัตรา  ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 714,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนักบริหารงานเทศบาล
จํานวน 1 คน เดือนละ 5,600.- บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน
67,200.- บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานเทศบาล จํานวน 1
คน เดือนละ 5,600.- บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200.- บาท /
เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน     เดือน
ละ 3,500.- บาท  จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 42,000.- บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
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(1)  ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมา
ทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความสะอาดถนน จ้าง
เหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้าง
เหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้าง
เหมาขนย้าย  ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่า
จ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลทีสามารถเบิกจ่ายประเภท
รายจ่ายนี จํานวน   400,000.-บาท

(2)  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือจัดทําเอกสาร
รูปเล่มอืนใด ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ
เทศบาลตําบลทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
จํานวน 5,000.-บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้าย หรือแผ่น
ปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์
ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจกรรมของเทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆเช่นวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล
                                 จํานวน 200,000.-บาท

(4) ค่ารับวารสาร เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ราย
วัน วารสาร คู่มือปฏิบัติราชการราชกิจจานุเบกษา ระเบียบข้อบังคับ
ของราชการ นิตยสารท้องถิน บันทึกท้องถิน และค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถ
จ่ายได้ตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลทีพึงจ่ายได้
จํานวน 100,000.- บาท

(5) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆของผู้บริหารท้องถิน
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ค่าธรรมเนียม
ป้ายพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
                 จํานวน 100,000.- บาท

(6) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
สําหรับใช้งานในสํานักงานเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง และบริการประชาชนทีมารับบริการของเทศบาล
                จํานวน 78,000.- บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 883,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,693,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืน
ใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

5. โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมา
รถ ค่าไฟฟ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
นี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับประชาธิปไตย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อม ผู้บริหาร
ท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล

3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้
ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง ค่า
เดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ อากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
เพิมประสิทธิภาพการทํางานและบริหารจัดการแบบบูรณาการของ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลและบุคคลทีทํา
คุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพิมประสิทธิภาพการ
ทํางานและบริหารจัดการแบบบูรณาการของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พนักงานเทศบาลและบุคคลทีทําคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล

จํานวน 300,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่ารับรอง  เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่า
ของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองในการรับรอง
รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่าย ในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือ
ทัศนะศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง                   จํานวน
10,000.- บาท

(2) ค่าเลียงรับรอง เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง  เช่น ค่าอาหาร  ค่า
เครืองดืม   เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็น
ต้องจ่าย  สําหรับการประชุมสภาท้องถิน  คณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การทีได้รับการแต่งตังกฎหมาย ตามระเบียบ หนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน การประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
จํานวน 30,000.- บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง
นํามันดีเซล นํามันเครือง   จารบี  นํามันหล่อลืนต่างๆ ทีใช้กับรถยนต์
ส่วนกลาง รถจักยานยนต์  ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี    ยางนอก  ยางใน แม่แรง ล็อค
พวงมาลัย ล็อคเกียร์ ไฟฉุกเฉินฯลฯ  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจัก
ยานยนต์ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ หรือจ้างทําสิงของทีเป็นวัสดุตามสภาพเพือใช้
ในสํานักงาน เช่นไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาล้างห้องนํา แปรงถูพืน กระดาษทิชชู ถ้วย ชาม แก้วนํา
หม้อ ตะกร้า ถุงพลาสติก ทีนอน หมอน  มุ้ง นําสะอาด ชา- กาแฟ
สําหรับบริการประชาชนทีมาติดต่อราชการ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิก
จ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน หรือจ้างทําสิงของทีเป็นวัสดุตามสภาพที
ใช้ในสํานักงานของสํานักปลัดเทศบาล เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ
ยางลบ ไม้บรรทัด นํายาลบคําผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวด
เสียบกระดาษ กาว เครืองเขียนต่างๆ แฟ้มกระดาษ กระดาษถ่าย
เอกสาร โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ ธงชาติ รูปพระบรมฉายาลักษณ์
และวัสดุอืนๆทีจําเป็นทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุสํานักงานหรือทรัพย์สินอืนๆที
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมา
รถ ค่าไฟฟ้า     ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

9.โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการดําเนินงานจัดหาพัสดุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถ
เบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

8. โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเทียว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น    ค่าไฟฟ้า  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใด
ทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

7. โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมา
รถ ค่าไฟฟ้า     ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง

จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอโปรเจคเตอร์ (ราคาตามท้องตลาด)
7. จัดซือจอโปรเจคเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองโปรเจคเตอร์  (ราคาตามท้องตลาด)
6. จัดซือเครืองโปรเจคเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล  (ราคาตามท้องตลาด)
5. จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30หน้า/
นาที)  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)

4. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30หน้า/นาที) จํานวน 7,300 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18
กุมภาพันธ์ 2558)

3. จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที
18 กุมภาพันธ์ 2558)

2. จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิดทึบ จํานวน 3 ตู้ๆละ
8,000.-บาท  เพือเก็บเอกสารต่างๆทีเกียวข้องในสํานักปลัด ราย
ละเอียดลักษณะตามราคาท้องตลาด

1. จัดชือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิดทึบ จํานวน 24,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 242,300 บาท
งบลงทุน รวม 282,300 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 91,250 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 286,250 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับ
เครืองคอมพิวเตอร์ เช่นเมาส์ คีย์บอร์ด เมมโมรีชิพ แป้นพิมพ์ หมึก
เครืองพิมพ์ ตลับผงหมึก นํายาทําความสะอาด สายไฟฟ้า สาย USB
สายเคเบิล เมมบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมกําจัดไวรัส
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นสําหรับการใช้งานในสํานัก
ปลัดเทศบาล และวัสดุอืนๆ ทีเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพเกียวกับ
การโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลตําบล เช่น
พู่กันและสี ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นซีดี)
รูปสี ขาวดํา ทีได้จากการล้างอัดหรือขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุ
อืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุดราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ทีมีคําสังให้มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ รวม
ทังการปฎิบัติงานนอกเวลาในกองคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามทีมีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

เป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทุกประเภททีปฎิ
บัติงานในกองคลัง      จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินทีจ่ายเพิมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป    ทีปฎิบัติหน้าทีในกองคลัง จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 604,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่ลูกจ้างประจําเทศบาลทีปฎิบัติงานให้กองคลัง  จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งผู้บริหารเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ทีปฎิบัติงานในกองคลัง      จํานวน 12
เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนให้แก่พนักงานเทศบาลทีปฎิบัติงานให้กองคลัง  จํานวน 12
เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,055,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,002,680 บาท
งบบุคลากร รวม 2,002,680 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,608,680 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบแนวเขตพืนทีสาธารณะในพืนทีเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง

(1) ค่าตรวจสอบแนวเขตพืนทีสาธารณะในพืนทีเทศบาลตําบลก้านเหลือง จํานวน 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้างหรือทรัพย์สินอืนๆทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา    (ราคาตามท้องตลาด)
9. จัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ดีด (ราคาตามท้องตลาด)
8. จัดซือเครืองพิมพ์ดีด จํานวน 7,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วัสดุที
ใช้กับเครืองถ่ายเอกสาร กล่องหมึกต่าง ๆ วัสดุทีจําเป็นต้องใช้ในกอง
คลัง ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินชํารุดเสียหาย เสือม
สภาพไม่สามารถใช้การได้ เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร
เครืองพิมพ์ดีด รถยนต์ รภจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี ตู้เก็บเอกสาร เครือง
ปรับอากาศ เครืองรับโทรศัพท์ ถังดับเพลิง วิทยุสือสาร พัดลม เครือง
พ่นยุง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของกองคลัง

2.ค่าใช้จ่ายในการทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ   ใน
กองคลัง

1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บปกเอกสารต่างๆเพือจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร  และค่าเย็บปกเอกสาร   ต่างๆของเทศบาล
                                                     จํานวน    5,000.-  บาท

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าลงทะเบียนเกียวกับการดําเนินคดีความของ
เทศบาล ค่าธรรมเนียมธนาคาร และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี
จํานวน   5,000.-  บาท

(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายการเสียภาษี
เทศบาลตําบลก้านเหลือง  จัดทําป้ายประกาศหรือสิงพิมพ์ต่างๆ
จํานวน  20,000.-   บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์( e-Laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการดําเนินการการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  ( e-
Laas)  เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และการปรับปรุงระบบให้มีความ
พร้อมทีจะรองรับในการปฏิบัติงานในระบบ  e-laas          จํานวน
20,000.-   บาท

 (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการ
ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
จํานวน  50,000.-   บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปที
ปฏิบัติหน้าทีในสํานักงานปลัดเทศบาล         จํานวน 3 อัตรา  ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 372,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ
ของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 643,320 บาท
งบบุคลากร รวม 643,320 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,841,930 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน เพือใช้
ปฎิบัติงานในกองคลัง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558)

3.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี   จํานวน 2 ชุดๆละ
9,000 บาท เพือใช้ปฎิบัติงานในกองคลัง ราคาตามท้องตลาด

2.จัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานกระจกแบบสไลด์ ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 2 ตู้ๆละ 6,000 บาท เพือใช้ปฎิบัติงานในกองคลัง ราคาตาม
ท้องตลาด

1.จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานกระจกแบบสไลด์ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
งบลงทุน รวม 46,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซือดวงตราไปรษณีย์
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพิมเติมที
ใช้ในกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนีหรือวัสดุอืน
ใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

4. โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนีหรือวัสดุอืน
ใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

3. โครงการ ชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนีหรือวัสดุอืนใด
ทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

2.โครงการจัดประชุมชีแจงนโยบายและพิธีสวนสนามในวัน อปพร. แห่ง
ชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าเบียเลียงผู้ปฏิบัติ
งาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่า
บริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการ
ดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภท
นี

1. โครงการตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ ทีปฏิบัติงานเป็นราย
เดือน/รายวัน/รายชัวโมง โดยทําสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าทีการทํา
งานให้ชัดเจนเฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ์ มีการส่งมอบงานและการตรวจ
รับงานตามระเบียบพัสดุ หรือรายจ่ายอืนใดทีสามารถเบิกได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 438,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 758,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

 2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ทีมีคําสัง
จากผู้อํานวยการศูนย์ ให้ปฏิบัติหน้าที ไม่น้อยกว่า 8 ชัวโมง/วัน  หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
3795 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3358 ลงวันที 29 ตุลาคม  2553

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 65,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,610 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,198,610 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวัสดุอุปกรณ์เครืองดับเพลิง  นํายาเคมีเติมถัง
ดับเพลิง  และเครืองมือใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์
ออกซิเจน นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์    ถุงมือ สําลี  ผ้าพันแผล  เปลหามคน
ไข้ หูฟัง ทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวัสดุอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเชือเพลิง
นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี  ก๊าซหุงต้ม  นํามันหล่อ
ลืนต่างๆ ทีใช้กับรถยนต์กู้ชีพ  รถบรรทุกนํา  เครืองพ่นหมอกควัน
เครืองพ่นยา
เลือยยนต์ เครืองสูบนํา  ทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เครืองจักรจากหน่วยงานอืนทีมาปฏิบัติงานในเขตเทศบาล  และวัสดุ
อืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอกยางใน แม่แรง ล็อคพวง
มาลัย ล็อคเกียร์ ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ สําหรับรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกนํา
พาหนะอืนๆของเทศบาลตําบลทีใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ ทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นสัญญาณ
ไฟกระพริบ ตู้ไฟสําหรับการตังจุดบริการประชาชน  วิทยุสือสาร
และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามหมวดรายจ่ายนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซือครุภัณฑ์ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ค่าครุภัณฑ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการนีหรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

8. โครงการจัดซือครุภัณฑ์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซือวัสดุด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการ
ดําเนินโครงการนีหรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภท
นี

7. โครงการจัดซือวัสดุด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น       ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนีหรือวัสดุอืนใดที
สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

6. โครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนีหรือวัสดุอืน
ใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

5. โครงการอาสาสมัครจราจร จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุดราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ทีมีคําสังให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ รวมทังการปฏิบัติ
งานนอกเวลาในกองการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีมีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 895,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทัวไป ทีปฏิบัติงานหน้าทีในกองการศึกษา  จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 466,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาที
ปฏิบัติหน้าทีในกองการศึกษา         จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนให้แก่พนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานใน กองการศึกษา   จํานวน
12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 980,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,525,020 บาท
งบบุคลากร รวม 1,525,020 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,440,020 บาท

แผนงานการศึกษา
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เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพิมเติม ทีใช้ในกองการศึกษา เช่น
เมาส์,เมมโมรีชิป,หมึก, โปรแกรม วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจํา
เป็นในการใช้งาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ที
จําเป็นต้องใช้ในกองการศึกษา

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินชํารุดเสียหาย เสือม
สภาพไม่สามารถใช้การได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ  เก้าอี ฯลฯ ในกอง
การศึกษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000
บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน
3.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองการศึกษา

2.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองการศึกษา

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง จํานวน 3 คันๆละ 7,000.- บาท 14 หมู่บ้าน
จํานวน   252,000.-บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาข่าวสารเทศบาล
ของกองการศึกษาทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์   จัดทําป้ายประกาศ
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ                                               จํานวน   10,000.
-บาท

 (3) ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความ
สะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน
จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์
ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆทีเกียวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลทีสามารถเบิกจ่าย
ประเภทรายจ่ายนี                                        จํานวน   144,000.-
บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 406,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 546,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกันคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง

- โครงการประกันคุณภาพภายนอก จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลืองเช่น  ค่าปากกาดินสอ  สือ
ประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์จัดนิทรรศการและค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลืองเช่น  สือการเรียนการสอนและ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันขึนปีใหม่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลืองเช่น  ค่าจัดสถานที สือการเรียนการส
อน ,ป้ายโครงการและค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการจัดกิจกรรมวันขึนปีใหม่ จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลก้านเหลืองและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เชือมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอแวงน้อย ครังที 6 เช่น  ค่า
จัดสถานที ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญ(กิจกรรมวันไหว้
ครู)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง เช่น   สือการเรียน
การสอนและค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการกิจกรรมวันสําคัญ(กิจกรรมวันไหว้ครู) จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตําบลก้าน
เหลือง  จํานวน  6  อัตรา ๆละ  2,000 บาท สามารถถัวจ่ายกันได้
ทุกรายการ (ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
0893.3/ว 3149  ลงวันที 5 มิถุนายน  2558 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้แลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 12,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,063,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,414,317 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,122,317 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ทีใช้ใน
กองการศึกษา (ทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท) เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซือดวงตราไปรษณีย์
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ไม้กวาด  นํายาล้างห้องนํา
และอืนๆ ทีใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,351,317 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลือง(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
0893.3/ว 3149  ลงวันที 5 มิถุนายน  2558   ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

- โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 784,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ 3 วัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลืองเช่น  ค่าวิทยากร สือการเรียนการสอนและค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการศูนย์ 3 วัย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสําคัญทางศาสนา(แห่เทียน
พรรษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลืองเช่น   สือการ
เรียนการสอนและค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการวันสําคัญทางศาสนา(แห่เทียนพรรษา) จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลก้านเหลืองเช่น  ค่าจัดสถานที ค่าสนับสนุนการแสดง
สือการเรียนการสอนและค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันพ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง

- โครงการวันพ่อ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจําปีเช่นค่าจัดสถาน
ที ค่ารางวัลเด็ก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  แผนการศึกษา

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลืองเช่น    สือประชาสัมพันธ์,ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยียมบ้านเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลืองเช่น  ค่าสมุดปากกา ดินสอ สือประชาสัมพันธ์
และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการเยียมบ้านเด็ก จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลือง เช่น  ค่าจัดสถานที ค่าจัดนิทรรศการ ค่า
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง

- โครงการปัจฉิมนิเทศ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง

- โครงการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 5,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลือง  ตามแบบทีเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

2.โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างกําแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง ตามแบบทีเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

1. โครงการก่อสร้างกําแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง จํานวน 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 312,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 2 ชุดๆละ
9,000.-บาท เพือใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ราคาตามท้องตลาด

1.โต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
งบลงทุน รวม 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) นักเรียนในโรงเรียนของพืนที
ได้รับอาหารเสริม(นม)ทัวถึงทุกระดับชัน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน

(1) นักเรียนจํานวน 6 โรงเรียน 544 คน จํานวน 260 วัน  จํานวน 52
สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน  (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
จํานวน 1,042,413 บาท

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก  ระดับเด็กอนุบาล -ป.6
จํานวน 36 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ระดับเด็กอนุบาล-
ป.6 จํานวน 88 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน ระดับเด็กอนุบาล-
ป.6 จํานวน 76 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโสกนําขาว ระดับเด็กอนุบาล-ป.6 จํานวน
80 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ระดับเด็กอนุบาล-ป.6
จํานวน 187 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา ระดับเด็กอนุบาล-ป.6
จํานวน  77 คน
(ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
3149  ลงวันที 5 มิถุนายน  2558 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง (จํานวน 280 วัน)
อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 140 คน                   จํานวน
288,904.-บาท
(ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
3149  ลงวันที 5 มิถุนายน  2558 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,331,317 บาท
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(1)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 6 โรงเรียน 544 คนๆละ
20 บาท/มือ จํานวน 200 วัน จํานวน 2,176,000.-บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก   จํานวน 144,000.-บาท
1.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล
ณ วันที 10 มิถุนายน 2558  จํานวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล-ป. 6 จํานวน 36 คน

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง   จํานวน  352,000.-
บาท
2.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล
ณ วันที 10 มิถุนายน 2558  จํานวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล-ป. 6 จํานวน 88 คน

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน        จํานวน
304,000.-บาท
3.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล
ณ วันที 10 มิถุนายน 2558  จํานวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล-ป. 6 จํานวน 76 คน

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกนําขาว    จํานวน   320,000.-บาท
4.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล
ณ วันที 10 มิถุนายน 2558  จํานวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล-ป. 6 จํานวน  80 คน

5. อุดหนุนโรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)   จํานวน    748,000.-
บาท
5.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล
ณ วันที 10 มิถุนายน 2558  จํานวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล-ป. 6 จํานวน 187 คน

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา  จํานวน    308,000.-บาท
6.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล
ณ วันที 10 มิถุนายน 2558 จํานวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล-ป. 6 จํานวน  77 คน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,378,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,378,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,378,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซือเครืองสูบนําพร้อมอุปกรณ์ ตาม
แบบทีเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

6. โครงการจัดซือเครืองสูบนําพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาทําบ่อกําจัดนําเสียศูนย์พัฒนา
เด็กฯ  จํานวน 4 บ่อ ตามแบบทีเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

5. โครงการจ้างเหมาทําบ่อกําจัดนําเสียศูนย์พัฒนาเด็กฯ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซือเครืองกรองนําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ทีเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

4. โครงการจัดซือเครืองกรองนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 37,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลก้านเหลืองในพืนทีสํานักงาน ตามแบบทีเทศบาลตําบลก้านเหลือง
กําหนด

3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง
ในพืนทีสํานักงาน

จํานวน 20,000 บาท
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(โครงการอาหารกลางวันถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที 5  มิถุนายน  2558 ทังนี
จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)

(2)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมในเขตเทศบาล
จํานวน   42,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนัก
เรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลก้านเหลือง

(3)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมัธยมในเขตเทศบาล
จํานวน   20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลก้านเหลือง

(4)โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีจํานวน  30,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีให้แก่นัก
เรียนในระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตําบลก้านเหลือง

(5)โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีจํานวน
10,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.ก้านเหลืองวิทยาคม ในการเข้าค่ายเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

(6)โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ต้านภัยยาเสพ
ติดจํานวน  40,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)

(7)โครงการเกษตรผสมผสานเพือโครงการอาหารกลางวันจํานวน
40,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)

(8) โครงการเพาะทานตะวันงอกจํานวน  10,000.-บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแวงน้อย

(9) โครงการฝึกซ้อมและเล่นกีฬาต่อต้านสิงเสพติดจํานวน  10,000.-
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
( แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)   เงิน
รางวัล เงินค่าทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน 6,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน
จํานวน 1  อัตรา เดือนละ  570 บาท จํานวน 12 เดือน

 2.พนักงานขับรถขยะ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง
พนักงานขับรถขยะ จํานวน 1  อัตรา
เดือนละ  1,000 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,840 บาท

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน 152,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 12,680 บาท จํานวน 12 เดือน

2.พนักงานขับรถขยะ จํานวน 108,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถขยะ
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน  3,500 บาท จํานวน 12
เดือน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารส่วนบุคคลท้อง
ถิน เรือง   กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคลากรท้องถิน(ฉบับที 2 )
ลงวันที 18 เมษายน 2556

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 394,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา เดือนละ
32,835 บาท จํานวน 12 เดือน

2.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน 318,960 บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 26,580 บาท จํานวน 12
เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 712,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,033,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,033,980 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,967,580 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ
ยางลบ นํายาลบผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว  แฟ้ม ตรายาง ตลับชาด ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุง  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี   รถยนต์  เครืองพ่นยุง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสือ
ประชาสัมพันธ์  อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสินค้าตัวอย่างเพือนํามาให้
ความรู้ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นตามโครงการ

3.โครงการอบรม อย.น้อย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด – ปิด โครงการ ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นตามโครงการ

2.โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น

1.    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการจํานวน 350,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง
ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ  เช่นค่าจ้างเหมาเก็บ
กวาดขยะ  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช
ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้าง
เหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกแมลง ค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียว
กับการดําเนินงาน ตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลทีสามารถเบิก
จ่ายประเภทรายจ่ายนี

- ค่าจ้างเหมากําจัดหรือฝังกลบขยะมูลฝอยจํานวน 100,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกําจัดหรือฝังกลบขยะมูลฝอย ในเขต
เทศบาลตําบลก้านเหลือง จํานวน
14 หมู่บ้านและฝังกลบขยะในสถานทีทิงขยะของเทศบาล

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุดราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง   ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ รวมทังการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาในกองสาธารณะสุขและสิงแวดล้อม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพือใช้จ่ายเป็นค่า โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุดๆละ
9,000 บาท เพือใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม(ราคา
ตามท้องตลาด)

1.จัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี จํานวน 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,600 บาท
งบลงทุน รวม 63,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือเทปพิมพ์  สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์  หมึกสี กระดาษต่อเนือง สายเค
เบิล เมนบอร์ด  เม้าส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ
รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดจมูก  หน้ากากและวัสดุเครืองแต่งกายอืนๆทีจําเป็น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

1. ค่าจัดซือสารเคมีกําจัดลูกนํา ป้องกันโรคไข้เลือดออกและสารเคมี
อืนๆ  จํานวน  75,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนํา ป้องกันโรคไข้เลือดออก

2. ค่าจัดซือนํายาหรือสารเคมีพ่นกําจัดยุงลาย   จํานวน75,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาพ่นกําจัดยุงลาย

3.ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร              จํานวน5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร  เพือใช้ใน
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารใน
เขตเทศบาล

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 155,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามันเตาถ่าน แก็สหุงต้ม จาระบี  นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆ สําหรับซ่อมแซมยาน
พาหนะทีปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย
อิฐ หิน สี แปรงทาสี ทินเนอร์ กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  จอบ เสียม เหล็ก
เส้น  ท่อพีวีซี อุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ไม้ถูพืน ที
ตักขยะ บุ่งเต้า มีด ถุงดํา ถังขยะ ถังนํา นํายา
ทําความสะอาด ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 14 หมู่บ้านๆ
ละ 15,000  บาท เป็นเงินทังสิน 210,000 บาท เพือเป็นค่าดําเนินงาน
ของ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพแก้ปัญหาสาธารณ
สุขเบืองต้นของชุมชน โดยดําเนินการในรูปแบบศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน โดยถือจ่ายตามหนังสือด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว1501 ลงวันที 15 กรกฏาคม 2558

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าพิธีเปิด ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าเครืองชังนําหนัก  เครืองคิด
เลข สมุดบัญชี แฟ้มกระดาษ  กระดาษ A4 กระดาษปกสี ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการ

1.โครงการจัดตังธนาคารขยะชุมชน จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)  สําหรับปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ราคา
ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2558

2.เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ราคาตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2558

1.เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ขนาดความละเอียดของภาพ
18 megapixels  จํานวน 1 กล้องๆ ละ 20,000 บาทสําหรับใช้งาน
ใน กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม( ราคาตามท้องตลาด )

1.จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลําโพงเคลือนทีพร้อมไมค์โครโฟร  จํานวน 1
ชุดๆละ  6,000 บาท  สําหรับปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม   ราคาตามท้องตลาด

1.จัดซือลําโพงเคลือนทีพร้อมไมค์โครโฟน จํานวน 6,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีเบิกได้ตามสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 69,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างภายใน
กองช่าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 739,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวและเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที
ก.พ.รับรองให้แก่พนักงานเทศบาล
จํานวน  2  อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3  ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,240 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสังกัดกองช่าง จํานวน  2  อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3  ปี ปรากฏในงาน
บริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานทีควรได้รับตามระเบียบที
กําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตาม
คําสังเลือนขันเงินเดือนเลือนระดับของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 965,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,323,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,323,880 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,070,480 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น   ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถ
เบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

1. โครงการจัดทําทีจอดรถสําหรับผู้พิการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เม้าท์ ตลับหมึก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆทีจําเป็นต่อการใช้งานฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํา
มันดีเชล นํามันเครือง จารบี  นํามันหล่อลืนต่างๆ ทีใช้กับรถกระเซ้า ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับ
ยานพาหนะและขนส่งเช่นแบตเตอรี ยางนอก  ยางใน และอุปกรณอืนๆ
สําหรับรถกระเซ้า ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าซือ
หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบายนํา ไม้ สี แปรงทาสี  จอบ เลือยฯลฯ
และสิงของอืนๆทีเกียวข้อง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆทีใช้ในกองช่าง เช่น  กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสารและวัสดุอืนๆ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบลก้านเหลืองเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ค่าลงทะเบียนในการศึกษา
อบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองช่าง

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)ค่าธรรมเนีนมและค่าลงทะเบียนเพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลง
ทะเบียนไปราชการภายในกองช่าง
เทศบาลตําบลก้านเหลือง เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการ
ส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ผู้บริหารหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลก้านเหลืองไปฝึก
อบรมเป็นต้น    จํานวน  40,000  บาท

(2)  ค่าจ้างโฆษณาและจัดทําสือสิงพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ถ่าย
เอกสาร แผนทีหรือสิงพิมพ์ต่างๆ  จํานวน  5,000  บาท

(3)  ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อการ
ให้บริการประชาชนอย่างใดอย่างหนึง เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎร
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าจ้างเหมารถรับจ้างและค่าจ้างเหมาอืนๆที
เป็นกิจการในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
จํานวน  144,000  บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 189,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 309,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมา
รถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี
หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

1. โครงการการจัดทํา   ทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,940 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,940 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปที
ปฏิบัติหน้าทีในสํานักงานปลัดเทศบาล         จํานวน 1 อัตรา  ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับ
ของพนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 275,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 425,160 บาท
งบบุคลากร รวม 425,160 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 6,549,483 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารสํานักงาน
หรือสถานทีทรัพย์สินทีอยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น หลอด
ไฟ บัลลาร์ด สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ลําโพง หม้อแปลง เครือง
ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สวิทต์ไฟฟ้าและชินส่วนวิทยุ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 150,000 บาท

เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลความละเอียด 14 ล้านพิกเซล
ใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง (รายละเอียดลักษณะราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2558)

1. จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลความละเอียด 14 ล้านพิกเซล จํานวน 7,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,000 บาท
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(1)อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง ของ อปท.ระดับอําเภอ
แวงน้อย อบต.ละหานนา

จํานวน  25,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างระดับ
อําเภอแวงน้อยและการประสานงานท้องถิน ให้กับ อบต.ละหานนา

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,968,383 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 5,968,383 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนีหรือวัสดุอืนใด
ทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพครัวเรือน ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้
ไร้ทีพึง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ทีพึง

5. โครงการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ทีพึง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมา
รถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี
หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

4. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (การทําขนมไทยพืน
บ้าน)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมา
รถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี
หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

3. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมา
รถ ค่าไฟฟ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
นี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

2. โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตําบลเพือจัดทําแผน
พัฒนาสามปีและแผนชุมชน

จํานวน 40,000 บาท
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(1)อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
จํานวน  10,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

(2)อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสียว และ
งานกาชาดอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทํา
การปกครองอําเภอแวงน้อย                          จํานวน  20,000.- บาท

(3)อุดหนุนโครงการขยายเขตติดตังหม้อแปลง บ้านก้านเหลือง หมู่ที 1
(คุ้มนางรัศมี) จํานวน 199,118.32.- บาท

(4)อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านก้านเหลือง หมู่ที 1
จํานวน  104,887.42.- บาท

(5)อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกสูง   หมู่ที 2
จํานวน  167,109.42.- บาท

(6)อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านโคกสูง
หมู่ที 2 (คุ้มสะพานห้วยพระเจ้า) จํานวน  115,244.26.- บาท

(7)อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านโคกสูง
หมู่ที 2 (คุ้มโรงเรียน) จํานวน  175,488.28.- บาท

(8)อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านโคกสูง
หมู่ที 2 (คุ้มนางน้อย) จํานวน  22,023.13.- บาท

(9)อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านหนอง
โก  หมู่ที 3  จํานวน  121,085.28.- บาท

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,813,383 บาท

(1)อุดหนุนกลุ่มทอเสือกกบ้านบะแหบจํานวน  25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มทอเสือกกบ้านบะแหบ

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 25,000 บาท

(1)อุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพือเอา
ชนะยาเสพติด อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น      จํานวน 20,000.-
บาท
 เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้ที ศพส. อําเภอแวงน้อย

(2)อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น               จํานวน  30,000.- บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น

(3)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีอําเภอแวงน้อย
จํานวน  5,000.- บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอแวงน้อย

(4)อุดหนุนโครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพือ
ป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม จํานวน  30,000.- บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้ทีสถานีตํารวจภูธรแวงน้อย

(5)อุดหนุนโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพองค์กรสตรีสู่วิถีชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  20,000.- บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแวงน้อย

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 105,000 บาท
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(10) อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองโก หมู่ที 3
จํานวน  237,060.92.- บาท

(11) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านโสก
กระหนวน หมู่ที 4  จํานวน 170,156.11.-บาท

(12) อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโสกกระหนวน
หมู่ที 4จํานวน  71,333.71.- บาท

(13) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านโสก
กระหนวน หมู่ที 4 (คุ้มนายกาย)  จํานวน 23,781.14.-บาท

(14) อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 5
จํานวน  135,257.02.- บาท

(15) อุดหนุนโครงการขยายเขตติดตังหม้อแปลง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 5
จํานวน  301,825.74.- บาท

(16) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านโคก
ใหญ่  หมู่ที 5 จํานวน 130,693.04.-บาท

(17) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านโสก
นําขาว หมู่ที 6 จํานวน 98,273.80.-บาท

(18) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านโสก
นําขาว  หมู่ที 6 จํานวน 240,774.51.-บาท

(19) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที 7จํานวน 62,588.73.-บาท

(20) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที7จํานวน124,855.05.-บาท

(21) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้าน
ตลาด หมู่ที 8  จํานวน 131,918.10.-บาท

(22) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้าน
ตลาด หมู่ที 8  จํานวน 130,211.47.-บาท

(23) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้าน
หนองแก หมู่ที 9  จํานวน 185,499.66.-บาท

(24) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้าน
หนองแก หมู่ที 9  จํานวน 192,009.77.-บาท

(25) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านบะ
แหบ หมู่ที 10  จํานวน 25,226.20.-บาท

(26) อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบะแหบ หมู่ที10
(คุ้มทิศตะวันตก) จํานวน125,723.87.- บาท

(27) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านบะ
แหบ หมู่ที 10 (คุ้มนายทองสุข)  จํานวน 76,169.38.-บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนทัวไปในระดับตําบล

1.ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 498,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 498,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(28) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านบะ
แหบ หมู่ที 10 (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน,นางสมคิด,นายประยูร) จํานวน
173,656.52.-บาท

(29) อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนศาลา หมู่ที
11 จํานวน  123,608.33.- บาท

(30) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านโนน
ศาลา หมู่ที 11 จํานวน 321,620.56.- บาท

(31) อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านก้านเหลืองหนอง
แวง หมู่ที 12 จํานวน  128,736.96.- บาท

(32) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านก้าน
เหลืองหนองแวง หมู่ที 12 จํานวน  100,446.79.- บาท

(33) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านก้าน
เหลืองหนองแวง หมู่ที 12 (คุ้มทางไปเทศบาล)        จํานวน
141,916.37.- บาท

(34) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านก้าน
เหลืองหนองแวง หมู่ที 12 (คุ้มหนองนํา) จํานวน  270,178.83.- บาท

(35) อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหญ้าคา หมู่ที 13
(คุ้มนายเวท)  จํานวน 874,122.95.- บาท

(36) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านสวน
ยา หมู่ที 14 (คุ้มนายทองแดง) จํานวน  58,913.40.- บาท

(37) อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสวนยา หมู่ที 14
(คุ้มทิศตะวันออก)  จํานวน  64,430.90.- บาท

(38) อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บ้านสวน
ยา หมู่ที 14   จํานวน  62,277.89.- บาท

(39) อุดหนุนโครงการการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบะแหบ หมู่ที
10,บ้านหญ้าคา หมู่ที 13,บ้านสวนยา หมู่ที 14จํานวน  95,159.10.-
บาท
เงินอุดหนุนจาก (3) ถึง (39) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล
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(1)โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีท้องถิน 14 หมู่บ้านๆ
ละ 10,000.-บาท   จํานวน  140,000.-บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท

(1)ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมพิธีทางศาสนา งานประเพณีต่าง
ๆ และงานรัฐพิธี

       -โครงการสืบงานประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุเนืองในวัน
สงกรานต์จํานวน  100,000.-บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบงานประเพณีรดนําขอพรผู้
สูงอายุเนืองในวันสงกรานต์

       -โครงการงานครบรอบ 15 ปีวันมรณภาพหลวงปู่พระครูวรพรต
วิธาน สืบสานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน  200,000.-บาทเพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานโครงการงานครบรอบ 15 ปีวันมรณภาพหลวงปู่
พระครูวรพรตวิธานสืบสานประเพณีบุญบังไฟ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 440,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  เช่น  ลูกฟุตซอล,ตะกร้อ,วอลเล่ย์
บอลและรายการอืนๆ  ทีเกียวข้อง  ใช้เป็นวัสดุของศูนย์กีฬาตําบลก้าน
เหลือง  เพือใช้สําหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับต่าง  ๆ  และ
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาของศูนย์กีฬาของแต่ละหมู่บ้าน  เพือให้เด็ก
เยาวชน  และประชาชนทัวไป

วัสดุกีฬา จํานวน 98,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที
เทศบาลตําบลก้านเหลือง เด็กเยาวชน ประชาชนในเขตตําบลก้าน
เหลืองเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

4. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  เสริมสร้างความ
เข็มแข็งและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กเยาวชน  แกนนําเยาวชน  สภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลก้านเหลือง ในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในเขต
ตําบลก้านเหลือง

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลก้านเหลือง จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก เยาวชนในเขตตําบล
ก้านเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมทีหน่วยงานของรัฐจัดขึนทังภายในและภาย
นอก เช่น การแข่งขันกีฬา เป็นต้นและกิจกรรมอืนทีเกียวข้อง

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนศาลา หมู่ที
11   ตําบกลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายทองรัตน์  อันตรโลกถึงถนน คสล.เดิม
ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  25.00 เมตร   หนา  0.12
เมตร หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า  50.00  ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนศาลา หมู่ที 11 ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายทองรัตน์  อันตรโลกถึง
ถนน คสล.เดิม  ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.00 เมตร  ยาว  25.00 เมตร
หนา  0.12 เมตร หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า  50.00  ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 52,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้านเหลืองหนอง
แวง หมู่ที 12   ตําบกลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนางดํา  มะลาเหลืองไปทางลําห้วยตะกัว
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตรยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า  150.00  ตารางเมตรและลงลูกรังไหล่
ทางทังสองข้าง ละ 0.50 เมตรหนาเฉลีย 0.15 เมตรปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 7.00 ลูกบาศก์เมตร   รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที 12
ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนางดํา  มะ
ลาเหลืองไปทางลําห้วยตะกัว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาว 30.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า  150.00  ตาราง
เมตรและลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้าง ละ 0.50 เมตรหนาเฉลีย 0.15
เมตรปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 7.00 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 5
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   ซอยบ้านนางบุญ
ถัน  ทิพย์วงศ์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร ยาว  30.00  เมตร
หนา 0.12   เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

-  โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 5 ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   ซอยบ้านนางบุญถัน  ทิพย์วงศ์  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร ยาว  30.00  เมตร หนา 0.12   เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 53,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,362,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,362,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,362,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกสูง หมู่ที 2
ตําบลก้านเหลือง   อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
ซอยบ้านนางสมบัติ ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร ยาว  47.00
เมตร หนา 0.12  เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่ 117.50  ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.? 0.40 เมตร จํานวน 4 ท่อน พร้อมยา
แนว  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูง หมู่ที 2 ตําบลก้านเหลือง อําเภอ
แวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   ซอยบ้านนางสมบัติ ขนาดผิวจราจรกว้าง
2.50  เมตร ยาว  47.00  เมตร หนา 0.12  เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. 0.40
เมตร จํานวน 4 ท่อน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลือง
กําหนด

จํานวน 64,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.  บ้านโคกสูง หมู่ที  2
ตําบลก้านเหลือง    อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   ซอยข้าง
โรงเรียนวัดจุมพล ฯ ต่อถนนคสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
เมตร ยาว  47.00  เมตร หนา 0.15   เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  188.00  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูง หมู่ที 2 ตําบลก้านเหลือง อําเภอ
แวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   ซอยข้างโรงเรียนวัดจุมพล ฯ ต่อถนนคสล.
เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว  47.00  เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแก หมู่ที 9
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
ซอยบ้านนางสําอาง  ช่วยนา   ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตรยาว
57.00 เมตร หนา 0.12  เมตร หรือมีพืนทีคสล.ไม่น้อยกว่า  171.00
ตารางเมตรและลงลูกรังไหล่ทางทังสอง ข้าง  ละ 0.50 เมตรหนาเฉลีย
0.12 เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรรายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแก หมู่ที 9 ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น ซอยบ้านนางสําอาง ช่วยนา ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว  57.00 เมตร หนา 0.12  เมตร หรือมีพืนที
คสล.ไม่น้อยกว่า  171.00  ตารางเมตรและลงลูกรังไหล่ทางทังสอง ข้าง
ละ 0.50 เมตรหนาเฉลีย 0.12 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 6.00
ลูกบาศก์เมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 89,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านบะแหบ  หมู่ที  10
ตําบลก้านเหลือง  อําเภอ แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สายแยกจากถนนลูกรังสายบะแหบบ้านหนองดู่แยกไปทางบ้าน
โคกกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00เมตร สูงเฉลีย
0.40 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,404.00  ลูกบาศก์เมตร
และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูฯย์กลาง 0.30 เมตร
จํานวน 2 จุดๆละ 7 ท่อนรวมเป็นจํานวน  14  ท่อน  รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านบะแหบ หมู่ที 10 ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น สายแยกจากถนนลูกรังสายบะแหบบ้าน
หนองดู่แยกไปทางบ้านโคกกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร ยาว
450.00 เมตร สูงเฉลีย 0.40 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
1,404.00  ลูกบาศก์เมตรและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูฯ
ย์กลาง 0.30 เมตรจํานวน 2 จุดๆละ 7 ท่อนรวมเป็นจํานวน  14  ท่อน
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านก้านเหลือง  หมู่ที
1   ตําบลก้านเหลือง    อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   จากหนอง
ก้านเหลือง – สามแยก(นานายอุบล  แข็งขยัน) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดัง
นี
(ช่วงที 1.) – งานดินถม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูง
เฉลีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  351.00 ลบ.ม.
(ช่วงที 2.) – งานดินถม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร สูง
เฉลีย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  663.00 ลบ.ม.

- โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านก้านเหลือง หมู่ที 1 ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากหนองก้านเหลือง – สามแยก(นานาย
อุบล แข็งขยัน) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี
(ช่วงที 1.) – งานดินถม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูง
เฉลีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  351.00 ลบ.ม.
(ช่วงที 2.) – งานดินถม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร สูง
เฉลีย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 663.00 ลบ.ม.

จํานวน 71,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโสกนําขาว  หมู่ที
6  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   จากบ้านนาย
เมือง  ชัยมีสุข   – สามแยกถนนลูกรังข้างโรงเรียนบ้านโสกนําขาว
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว  47.00  เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร ม. และ
วางท่อระบายนํา  คสล.? 0.40   เมตร จํานวน  5  ท่อนพร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตังป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโสกนําขาว หมู่ที 6 ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายเมือง ชัยมีสุข – สามแยก
ถนนลูกรังข้างโรงเรียนบ้านโสกนําขาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15   เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
188.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายนํา คสล. 0.40 เมตร จํานวน 8
ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตังป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 125,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง   หมู่ที  2  ตําบลก้านเหลือง    อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น    ขนาดพืนทีดินถมไม่น้อยกว่า  4,587 ตาราง เมตร
ถมดินสูงฉลีย  0.30  เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
1,788.93   ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาเทศบาลตําบลก้านเหลือง หมู่ที 2
ตําบลก้านเหลือง    อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   ขนาดพืนทีดินถม
ไม่น้อยกว่า 4,587 ตารางเมตร ถมดิมสูงเฉลีย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,788.93 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลือง
กําหนด

จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูง หมู่ที 2
ตําบลก้านเหลือง   อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   จากบ้านนายสม
โภชน์ – บ้านนายวัน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร ยาว 60.00
เมตร หนา 0.12   เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00
ตารางเมตร  วางท่อระบายนํา คสล.? 0.40 เมตร จํานวน 3 ท่อน
พร้อมยาแนว รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

-โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูง หมู่ที 2 ตําบลก้านเหลือง อําเภอ
แวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   จากบ้านนายสมโภชน์ – บ้านนายวัน ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  2.50 เมตร ยาว  60.00 เมตร หนา 0.12   เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร วางท่อระบายนํา คสล.
0.40 เมตร จํานวน 3 ท่อน พร้อมยาแนวรายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 83,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํา คสล. และบ่อพักพร้อม
ฝาปิด  บ้านบะแหบ หมู่ที 10  บ้านหญ้าคา หมู่ที 13, บ้านสวนยา หมู่ที
14  ตําบลก้านเหลือง    อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ( จากสาม
แยกบ้านนางรวย  มะลาเหลือง – สีแยกหหนองนําสาธารณะฯบ้านหญ้า
คา ) โดยวางท่อระบายนํา คสล.? 0.40 เมตร จํานวน  390  ท่อนและ
บ่อพัก คสล. จํานวน  18  บ่อและฝาปิด พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ   รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลือง
กําหนด

- โครงการวางท่อระบายนํา คสล.และบ่อพักพร้อมฝาปิด บ้านบะแหบ หมู่
ที 10,บ้านหญ้าคา หมู่ที 13,บ้านสวนยา หมู่ที 14  ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น (จากสามแยกบ้านนางรวย  มะลาเหลือง
– สีแยกหนองนําสาธารณะฯบ้านหญ้าคา) โดยวางท่อระบายนํา คสล. 0.40
เมตร จํานวน  390 ท่อน และบ่อพัก คสล. จํานวน 18  บ่อ และฝาปิด
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 389,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก.บ้านหนองสองห้อง
หมู่ที 7   ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น จากถนน
คสล.ไปทางถนนลาดยาง ทช.4022  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร
ยาว 120.00 เมตรหนาเฉลีย  0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 60.00  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก.บ้านหนองสองห้อง หมู่ที 7   ตําบลก้าน
เหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น จากถนน คสล.ไปทางถนนลาด
ยาง ทช.4022  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 120.00 เมตร
หนาเฉลีย  0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00  ลูกบาศก์
เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลก้านเหลืองกําหนด

จํานวน 43,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใดที
สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

3. โครงการเพาะกล้ายางนาและพันธุ์ไม้ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าพันธุ์ไม้  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใด
ทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทีมีในเขตเทศบาลตําบลก้านเหลือง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น  จัดซือต้นคูณปลูก
ตามถนนในเขตเทศบาลตําบลก้านเหลือง  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามราย
จ่ายประเภทนี

1. โครงการจังหวัดขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูณ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 141,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ     เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถ
เบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

1. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เพือให้ได้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 17,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 47,750 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปที
ปฏิบัติหน้าทีในแผนงานการเกษตรเทศบาลตําบลก้านเหลือง   จํานวน
1 อัตรา  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 213,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 225,000 บาท
งบบุคลากร รวม 225,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 272,750 บาท

แผนงานการเกษตร
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นําป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัย
แล้ง  ภัยหนาว อัคคีภัย  และไฟป่า
ตามหนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว4224  ลงวันที  10 มีนาคม
2555เพือให้ผู้บริหาร ได้มีเงินสําหรับจัดสรรให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น
สามารถจ่ายได้

สํารองจ่าย จํานวน 1,421,177 บาท

ค่าใช้จ่ายเพือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12 เดือนๆละ 500.-บาท
จํานวน 30 คน เป็นเงิน 180,000 .- บาท

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างเพือให้มี
สวัสดิการและความคุ้มครองเนืองจากการปฏิบัติงานในหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และปฏิบัติตามหนังสือที มท
0819.12/0935 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2546

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 153,000 บาท
งบกลาง รวม 2,624,990 บาท
งบกลาง รวม 2,624,990 บาท
งบกลาง รวม 2,624,990 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน   จํานวน 1 เครืองจํานวน
11,000.-บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ณ เดือนมีนาคม
2558)

1. จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
งบลงทุน รวม 11,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้งบประมาณไม่รวมเงิน
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 552,263 บาท

1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพันกฎหมายจํานวน   318,550.-บาท  ราย
ละเอียดดังนี
1.1.1 ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลจํานวน  28,550.-        บาท
โดยตังจ่ายตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2541
โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6   ของรายรับจริงปีทีผ่านมา
(โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท)ตาม
หนังสือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย หนังสือที 0808.5/ว 30 ลง
วันที 24 กันยายน พ.ศ.2550

1.1.2 เงินสมทบโครงการระบบประกันสุขภาพระดับท้องถินจํานวน
180,000.-     บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิน
ตําบลก้านเหลือง  ตามหนังสือ  สปสช.19/7273 ลงวันที 28 ตุลาคม
2552โดยอุดหนุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ ตามหลักเกณฑ์ เงินสมทบของเทศบาลตําบลเพือสนับสนุนให้การ
จัดการกองทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของจํานวนเงินทีหลักประกัน
สุขภาพจัดสรรให้

1.1.3 เงินสมทบโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลก้านเหลือง
จํานวน100,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลก้านเหลือง
ตามหนังสือที มท 089.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2554  เพือ
สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการการชุมชน สร้างความมันคงของ
ชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในการ
พัฒนาคุณภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที
มท.0891.4/ว2502   ลงวันที  20  สิงหาคม 2553    เรืองแนวทาง
สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

1.1.4 เงินช่วยเหลือค่าปลงศพจํานวน10,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปลงศพให้กับ พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป  ของเทศบาลตําบลก้านเหลือง  ทีเสียชีวิตในระหว่าง
ปฏิบัติราชการ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 318,550 บาท


