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- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลสามญั พรอ้มท ัง้เงนิ

ปรบัปรุงเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล หรือเงนิอืน่ใดทีม่รีะเบยีบ/

หนงัสอืส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิเดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้2,962,200 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 74,100 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,070,500 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 2,962,000 บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,490,400 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนืคา่ตอบแทนรายเดอืนของประธานสภาเทศบาล

ต าบลพนา, รองประธานสภาเทศบาลต าบลพนาและสมาชกิสภา

เทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 1,490,400 บาท

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบล
198,800 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของเลขานุการนายกเทศมนตรี

ต าบลพนาและทีป่รกึษานายกเทศมนตรีต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 198,800 บาท

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษของนายกเทศมนตรีต าบลพนา

และรองนายกเทศมนตรีต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

120,000 บาท

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี

ต าบลพนาและรองนายกเทศมนตรีต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 120,000 บาท

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 695,600 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกเทศมนตรีต าบลพนาและรอง

นายกเทศมนตรีต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 695,600 

บาท

งบบุคลากร 6,695,300 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,800 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 9,962,300 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 9,962,300 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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- เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาลต าบลพนา 

ประกอบดว้ย คณะกรรมการแปรญตัตแิละคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพนา ในคราวประชุมสภา

เทศบาล สมยัสามญัและวสิามญั ประจ าปี 2559 ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยฯ หรือหนงัสอืส ั่งการทีก่ าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้10,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

(เงนิรางวลั) ประจ าปี 2559 ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล พนกังานครู

เทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง

ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ พนกังานจา้งท ั่วไป บคุลากรทางการศกึษา หรือผู้

มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษตามระเบยีบหรือ

หนงัสอืส ั่งการทีก่ าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้70,000 บาท

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการทีเ่ทศบาลขอยืมตวัมาชว่ย

ปฏบิตังิานช ั่วคราวหรือผูท้ีไ่ดร้บัค าส ั่งจากเทศบาลต าบลพนาใหม้า

ปฏบิตังิานช ั่วคราว ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้18,000 บาท

คา่เบีย้ประชุม 10,000 บาท

คา่ตอบแทน 332,400 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่
88,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษ เงนิเพิม่คา่ครองชีพ เงนิปรบัเพิม่ตา่ง 

ๆ และรวมตลอดถงึเงนิทีม่รีะเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยใน

ลกัษณะเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง ทีจ่า่ยควบกบัคา่ตอบแทน

พนกังานจา้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้30,000 บาท

งบด าเนินงาน 2,900,900 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานตามภารกจิ พนกังานจา้ง

ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษและพนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

853,200 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งส าหรบัพนกังานเทศบาล ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้151,200 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 853,200 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษ เงนิเพิม่คา่ตอบแทนรายเดอืน เงนิเพิม่

คา่ครองชีพ เงนิปรบัเพิม่ตามคณุวุฒแิละรวมตลอดถงึเงนิทีม่ี

ระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิเพิม่อืน่ ๆ  ที่

จา่ยควบกบัเงนิเดอืน ส าหรบัพนกังานเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้74,100 บาท

เงนิประจ าต าแหน่ง 151,200 บาท
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จ านวนรายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 60,000 บาท

- คา่รบัรอง  เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง ต ัง้จา่ยไว ้60,000 บาท แยกเป็น

     1) คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล  เพือ่จา่ยเป็น

คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีม่านิเทศงาน  ตรวจ

งานหรือเยีย่มชม  หรือทศันศกึษาดงูาน  เชน่  คา่อาหาร  คา่

เครือ่งดืม่  คา่ของขวญั  คา่พมิพ์เอกสาร  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองใน

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 532,000 บาท
1. คา่จา้งเหมาบรกิาร เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาใหบ้คุคลภายนอก

กระท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ  ดดัแปลง  ตอ่

เตมิ  เสรมิสรา้งครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้งและอยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของผูร้บัจา้งหรือการจา้งเหมาแรงงานท าสิง่ของตา่ง ๆ  เชน่  คา่จา้ง

เหมาร้ือถอนสิง่กอ่สรา้ง  คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์  คา่ตดิต ัง้ระบบ  

NET  WORK  คอมพวิเตอร์ภายในส านกังาน  คา่จา้งเหมาสบู

น ้า  คา่จา้งท าบอร์ดประกาศ  คา่จา้งเหมาดดูสิง่ปฏกิูล  ฯลฯ ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้40,000 บาท

2. คา่บอกรบัวารสาร เพือ่จา่ยเป็นคา่บอกรบัวารสาร หนงัสอื  

หนงัสอืพมิพ์  คูม่อืปฏบิตังิานตา่ง ๆ  ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นกจิการของ

เทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 9,000 บาท

3. คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบยีน

ตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นกจิการของเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 5,000 บาท 

4. คา่ถา่ยเอกสาร เย็บเลม่ เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บ

หนงัสอื หรือเขา้ปกหนงัสอืเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยฯ หนงัสอื

แผนพฒันาทอ้งถิน่  รายงานการประชุมสภาทอ้งถิน่ เอกสาร

บรรยาย รายงาน ผลการปฏบิตังิานประจ าปี  เอกสารประกอบการ

ประเมนิของคณะกรรมการตรวจประเมนิและเอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ช ้ใน

กจิการของส านกัปลดัเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้40,854 บาท 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 9,146 บาท 

5. คา่โฆษณาและเผยแพร ่เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาโฆษณาและ

เผยแพรข่า่วสารทางวทิยุกระจายเสยีง หนงัสอืพมิพ์  โทรทศัน์  คา่

จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์เผยแพรก่จิกรรมตา่ง ๆ  ของเทศบาล  

รวมท ัง้คา่ใชจ้า่ยในโครงการประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ  เชน่  การจดัท า

แผน่พบัแนะน าเทศบาล  รายงานกจิการประจ าปี คูม่อืประชาชนใน

การตดิตอ่ราชการ  ใบปลวิ  ท าสือ่ประชาสมัพนัธ์  โปสเตอร์  จดัท า

วารสาร  คา่เชา่พ้ืนทีเ่ว็บไซต์  เพือ่การพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและอืน่ ๆ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 33,000 บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เลา่เรียนบตุรของพนกังานเทศบาล ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้15,000 บาท

คา่ใช้สอย 1,536,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังานเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

209,400 บาท

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 15,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ 

พนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษและพนกังานจา้งท ั่วไป หรือผูม้สีทิธิ

ที ่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้10,000 บาท

คา่เชา่บา้น 209,400 บาท
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2. โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่เพือ่เป็นคา่ใชใ้นโครงการเทศบาล

เคลือ่นที ่ประจ าปี 2559 หรือกจิกรรมอืน่ทีเ่กีย่วกบัการออกใหบ้รกิาร

ประชาชนนอกสถานที ่ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000 บาท

3. โครงการสง่เสรมิการด าเนินกจิกรรม  5  ส  ในส านกังาน (สถานที่

ท างาน  น่าอยู ่ น่าท างาน) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนิน

กจิกรรม  5 ส  ในส านกังาน  เชน่คา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์

ตา่ง ๆ  ตามมาตรฐาน  5  ส  ก าหนด  คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม

รณรงค์ท าความสะอาด คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส าหรบัผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร  โดยใชเ้ทคนิค  5  ส  

ประกอบดว้ย  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส าหรบัผู้

เขา้รบัการอบรม  คา่ของทีร่ะลกึ  คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด – ปิด  การ

ประเมนิผลและทศันศกึษาดงูาน  ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็น

ในการด าเนินงาน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

1. คา่เดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้

เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปราชการของนายกเทศมนตรี

 รองนายกเทศบาล ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี เลขานุการ

นายกเทศมนตรี พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตาม

ภารกจิ พนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ พนกังานจา้งท ั่ว หรือผูส้ทิธิ

ตามกฎหมายทีไ่ดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการ ทศันศกึษาดงูาน 

ฝึกอบรม ประชุม สมัมนา คา่ลงทุเบยีนตา่ง ๆ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้200,000 บาท

200,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน8. โครงการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏรูิปประจ าพ้ืนที่

 (ศปป.) เทศบาลต าบลพนา เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสรา้งความ

ปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏรูิปประจ าพ้ืนที ่(ศปป.) เทศบาล

ต าบลพนา เชน่ อาหาร อาหารวา่ง น ้าดืม่ คา่วดัส ุ-อปุกรณ์ ป้ายชือ่

โครงการ คา่ของทีร่ะลกึ คา่ตอบแทนวทิยากร ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ

 ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

20,000 บาท

6. โครงการจดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์  เพือ่

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศและการ

ประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลโดยถวัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย  ดงัน้ี 

   1)  คา่จา้งเจา้หน้าทีจ่ดัท าและดแูลระบบสารสนเทศและการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ อนิเตอร์เน็ต  จ านวน  1  อตัรา  

   2)  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการพฒันาระบบสารสนเทศและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ

  ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้72,000 บาท

72,000 บาท

7. โครงการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานของบคุลากร

เทศบาลต าบลพนา เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมพฒันาศกัยภาพ

การปฏบิตังิานของบคุลากร คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานครูเทศบาล บคุลากรทางการ

ศกึษา พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษและ

พนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

20,000 บาท

4. คา่ใชจ้า่ยในการจดังานพธีิและรฐัพธีิ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน ต ัง้จา่ยไว ้65,000 บาท แยกเป็น

     4.1 โครงการจดังานวนัปิยมหาราช  23  ตลุาคม  (ปกป้องสถาบนั 

 สงบ  สนัต ิ สมานฉนัท์)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานฯ เชน่  

คา่ตกแตง่สถานที ่ คา่ธูปเทียน  ดอกไม ้ พานพุม่  กรวยดอกไม ้ 

คา่จา้งเหมาท าพวงมาลา  คา่อาหารถวายพระ  คา่เครือ่งไทยธรรม  

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็นในการจดังาน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

10,000 บาท 4.2 คา่ใชจ้า่ยโครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 5 ธนัวาคม เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน

การจดังานฯ เชน่  คา่ตกแตง่สถานที ่ คา่ธูปเทียน ดอกไม ้พานพุม่ 

กรวยดอกไม ้เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมาท าพวงมาลา  คา่อาหารถวายพระ 

คา่เครือ่งไทยธรรม คา่วสัด ุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการจดังาน

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้30,000 บาท 

4.3 วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนีินาถ 12 สงิหาคม 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน เชน่ คา่ตกแตง่สถานที ่ คา่ธูปเทียน 

ดอกไม ้พานพุม่ กรวยดอกไม ้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการจดั

งาน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 25,000 บาท

65,000 บาท

5. โครงการประชาคมเพือ่การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการประชาคมเพือ่การวางแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ หรือสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน เชน่ คา่จดัประชุม

7,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  เชน่  น ้ามนัดเีซล  น ้ามนั

เบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้150,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุกีย่วกบัยานพาหนะและขนสง่  เชน่  ยาง  

แบตเตอรี ่ เพลา ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ/ จดัหาวสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่  น ้ายาดบั

กลิน่ กระดาษช าระ ไมก้วาด   ถว้ย แกว้น ้า กระตกิน ้ารอ้น ฯลฯ ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 35,000 บาท

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหรือจดัหาสายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบั

วทิย ุหมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 2,500 บาท

วสัดงุานบา้นงานครวั 35,000 บาท

1) เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหรือจดัหาวสัดสุ านกังานตา่ง ๆ เชน่  

กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  แบบพมิพ์ทะเบยีนราษฎร  แบบพมิพ์อืน่ 

ๆ  ทีใ่ชใ้นภารกจิของส านกัปลดั  ธงชาต ิธงตราสญัลกัษณ์ ฯลฯ ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท 

2) เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือน ้าดืม่ เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือน ้าดืม่ส าหรบั

บรกิารประชาชน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,500 บาท

คา่วสัดุ 315,500 บาท

วสัดสุ านกังาน 70,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ

ของเทศบาลเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ เชน่  รถยนต์  

รถจกัรยานยนต์  เครือ่งคอมพวิเตอร์  เครือ่งปรบัอากาศ ซอ่มแซม

อปุกรณ์/อาคารส านกังาน  เปลีย่นถา่ยน ้ามนัเครือ่งรถยนต์  เครือ่ง

กระจายเสยีงไรส้าย  ฯลฯ  ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกั

ปลดัเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท

9. คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการการเลือกต ัง้, กรรมการนบัคะแนน/

เจา้หน้าทีน่บัคะแนนเลือกต ัง้, เจา้พนกังานผูด้ าเนินการเลือกต ัง้, นาย

ทะเบยีน, เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั/เจา้หน้าทีร่กัษาความสงบ

เรียบรอ้ยในการเลือกต ัง้, คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการแกพ่นกังานเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานการเลือกต ัง้, คา่

ประชาสมัพนัธ์การเลือกต ัง้, คา่วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเลือกต ัง้, 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่, คา่จดัสถานที,่ คา่พาหนะขนสง่สิง่ของ, คา่

จดัพมิพ์บตัรเลือกต ัง้, คา่จดัพมิพ์บญัชีรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ลือกต ัง้/ผูเ้สยี

สทิธิเ์ลือกต ัง้, คา่จดัท าป้ายประกาศผลการเลือกต ัง้, คา่ไปรษณีย์ คา่

ไฟฟ้าและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการเลือกต ัง้ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 500,000 บาท

500,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

ครุภณัฑ์ส านกังาน

งบลงทุน 243,100 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 118,000 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ 17,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ภณัฑ์ พสัดไุปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่

ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตราไปรษณียากร  คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  ท ัง้ในและ

ตา่งประเทศ และคา่บรกิารอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการไปรษณีย์ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 17,000 บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์ 180,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ทางใกลท้างไกล ภายในประเทศ  คา่

โทรศพัท์เคลือ่นที ่รวมท ัง้คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การบรกิาร

ดงักลา่ว  และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่  คา่เชา่

เครือ่ง  คา่เชา่หมายเลขโทรศพัท์  คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 180,000 บาท

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาส านกังาน/ในทีส่าธารณะ และทีอ่ยูใ่น

ความรบัผดิชอบของเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

20,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 500,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส านกังาน อาคารส านกังาน โรงกรอง

น ้าประปาของเทศบาล ไฟฟ้าสาธารณะและอาคารสถานทีต่า่ง ๆ ที่

อยูใ่นความรบัผดิชอบของเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

500,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ/จดัหาวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ดสิเกต 

หวัพมิพ์หรือ แถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผา้

หมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง เมาส์ ฯลฯ ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 717,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหรือจดัหากระดาษเขยีนโปสเตอร์ พูก่นั ส ี

มว้นเทป มว้นวีดโีอ  ฟิล์มและคา่ลา้งอดั ฯลฯ  ทีใ่ชใ้นงานกจิการสภา

เทศบาลและงานอืน่ ๆ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน่ พนัธ์ุไม ้ปุ๋ ยบ ารุงดนิ 

ฯลฯ ส าหรบัจดัสวนหยอ่มหน้าอาคารส านกังาน ปรบัปรุงภมูทิศัน์

ภายในบรเิวณส านกังานเทศบาลใหด้รูม่รืน่สภาพแวดลอ้มดแีละเอือ้

ตอ่การใหบ้รกิารประชาชน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 3,000 บาท

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

วสัดกุารเกษตร 3,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

เงนิอุดหนุน 113,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 103,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล ส าหรบั

องค์กรหรือสถาบนัทีเ่ป็นกลางเพือ่เป็นผูด้ าเนินการส ารวจความพงึ

พอใจของผูร้บับรกิารในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น

กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี) ประจ าปี 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 113,000 บาท

รายจ่ายอืน่ 10,000 บาท

รายจา่ยอืน่ 10,000 บาท

1. โครงการปรบัปรุงหอ้งน ้าส านกังานเทศบาลต าบลพนา เพือ่บรกิาร

ประชาชนผูม้าตดิตอ่ราชการ เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงหอ้งน ้าส านกังาน

เทศบาลต าบลพนา เพือ่บรกิารประชาชนผูม้าตดิตอ่ราชการ ตามแบบ

เทศบาลต าบลพนาก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 125,100 บาท

125,100 บาท

งบรายจ่ายอืน่ 10,000 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 125,100 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ของ

เทศบาลเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ เชน่  รถยนต์  

รถจกัรยานยนต์  เครือ่งคอมพวิเตอร์  เครือ่งปรบัอากาศ ครุภณัฑ์

ตา่ง ๆ เครือ่งกระจายเสยีงไรส้าย ฯลฯ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ

ส านกัปลดัเทศบาล  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท่

1. โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือ

เครือ่งปรบัอากาศชนิดแขวนหรือชนิดต ัง้ ขนาด 36,000 บทีียู จ านวน

 2 เครือ่ง ๆ ละ 44,000 บาท รวมเป็นเงนิ 88,000 บาท (ราคารวม

คา่ตดิต ัง้) ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 88,000 บาท

88,000 บาท



จ านวน

1. โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนสนบัสนุนกจิการเหลา่กาชาดจงัหวดั

อ านาจเจรญิ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน

ใหแ้กส่ านกังานเหลา่กาชาดจงัหวดัอ านาจเจรญิ ในโครงการขอรบั

เงนิอดุหนุนสนบัสนุนกจิการเหลา่กาชาดจงัหวดัอ านาจเจรญิ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้10,000 บาท

1. โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนศนูย์ขอ้มลูการบรหิารบคุคลของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวดัอ านาจเจรญิ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กส่ านกังาน

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัอ านาจเจรญิ ในโครงการขอรบั

เงนิอดุหนุนศนูย์ขอ้มลูการบรหิารบคุคลขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ จงัหวดัอ านาจเจรญิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 3,000 บาท

2. โครงการขอรบัการอดุหนุนงบประมาณเพือ่การป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิจากองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กศ่นูย์

อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัอ านาจเจรญิ 

(ศอ.ปส.จ.อจ.) ในโครงการขอรบัการอดุหนุนงบประมาณเพือ่การ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจากองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

100,000 บาท

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวมคา่ใช้สอย 567,500 บาท

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เลา่เรียนบตุรพนกังานเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

50,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่

พนกังานเทศบาล และพนกังานจา้งเทศบาล รวมถงึขา้ราชการอืน่ที่

เทศบาลต าบลพนายืมตวัมาชว่ยราชการหรือมคี าส ั่งใหม้าปฏบิตัิ

ราชการ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้5,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนส าหรบับคุคลภายนอกและขา้ราชการจาก

หน่วยงานอืน่ เชน่ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/คณะกรรมการ

ตรวจรบัการจา้งฯ/เจา้หน้าทีค่วบคมุงาน/คณะกรรมการพจิารณาผล

การเปิดซอง ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้5,000 บาท

งบด าเนินงาน 770,500 บาท

คา่ตอบแทน 60,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 159,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งรายเดอืน พนกังานจา้งตามภารกจิ พรอ้มท ัง้เงนิ

เพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว จ านวน 1 อตัรา ต ัง้ไว ้12 เดอืน ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้159,400 บาท

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 176,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 1 อตัรา พรอ้มท ัง้ปรบัปรุง

เงนิเดอืน เงนิเพิม่คา่ครองชีพและรวมตลอดถงึเงนิทีม่รีะเบยีบหนงัสอื

ส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิเดอืนและเงนิเพิม่อืน่  ๆทีจ่า่ยควบ

กบัเงนิเดอืน โดยต ัง้ไว ้12 เดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้176,600 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 1,667,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลสามญั จ านวน 6 อตัรา พรอ้ม

ท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว เงนิปรบัเพิม่

ตามคณุวุฒแิละรวมตลอดถงึเงนิทีม่รีะเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนดให้

จา่ยในลกัษณะเงนิเดอืนและเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่า่ยควบกบัเงนิเดอืน โดย

ต ัง้ไว ้12 เดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้1,667,000 บาท

งบบุคลากร 2,003,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,003,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 2,915,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารงานคลงั 2,915,000 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนวสัดคุอมพวิเตอร์ 45,000 บาท

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,000 บาท

เพือ่จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ 

น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 3,000 บาท

วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000 บาท

เพือ่จดัซ้ือ/จดัหาวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ น ้ายาดบักลิน่ กระดาษ

ช าระ ไมก้วาด ถว้ย แกว้ กระตกิน ้ารอ้น ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 20,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 50,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือใบเสร็จ แบบพมิพ์ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 20,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานท ั่วไป เชน่ กระดาษ ดนิสอ ปากกา ไม้

บรรทดั ยางลบ น ้ายาลบค าผดิ สกอ๊ตเทป น ้าดืม่ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิ เชน่ เครือ่งพมิพ์ดดี 

เครือ่งโทรสาร โตะ๊ คอมพวิเตอร์ เครือ่งถา่ยเอกสาร กลอ้งถา่ยรูป 

อืน่ๆ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 25,000 บาท

คา่วสัดุ 118,000 บาท

3.โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการจดัซ้ือ - จดัจา้ง 18,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 25,000 บาท

2.คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ 82,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยส าหรบัการเดนิทางไปราชการ ประเภทคา่เบีย้

เล้ียง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีนและอืน่ๆ ในการเดนิทางไป

ราชการหรือฝึกอบรมสมัมนา ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้82,500 บาท

1. โครงการปรบัปรุง ทบทวนการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 242,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปรบัปรุง ทบทวนการจดัท าแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรพัย์สนิ เชน่

- คา่จา้งเจา้หน้าทีจ่ดัท าขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลู

- คา่จา้งชา่งแผนทีภ่าษี

- คา่จดัซ้ือวสัด ุครุภณัฑ์

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้242,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ทีร่าชพสัดซุึง่เทศบาลเชา่จากกรมธนารกัษ์ในเขต

เทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 3,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

45,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของกองคลงั เชน่ คา่จา้งท าเอกสาร 

ประชาสมัพนัธ์ จา้งเหมาท าอปุกรณ์โฆษณาประชาสมัพนัธ์และ

เผยแพรเ่กีย่วกบัภาษี รวมท ัง้คา่จา้งท าของอืน่ๆ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

152,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 200,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน
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รวม

จ านวน

จ านวน

รวมงบเงนิอุดหนุน 70,500 บาท

1.คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 2 ชุดๆ ละ 

23,000.- บาท เป็นเงนิ 46,000.- บาท

46,000 บาท

-มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) 

หรือ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา

พ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย และมหีน่วยความจ า

ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB ส าหรบัแบบ L3 Cache Memory หรือ 

แบบ Smart Cache Memory -มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ 

โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี  เป็นแผงวงจร

เพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ าขนาดไมน้่อย

กวา่ 1 GB หรือ มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายใน

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่

สามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 

GB หรือมหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่นแผงวงจรหลกั 

แบบ Onboard Graphics ทีม่ ีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB ,มี

หน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อย

กวา่ 4 GB -มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ

ดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB จ านวน  1 หน่วย ,ม ี

DVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย ,มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ

เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง ,มแีป้นพมิพ์และเมาส์,มจีอภาพ

แบบ LCD หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมี

ขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 46,000 บาท

1. คา่จดัซ้ือเกา้อีบ้นุวมส าหรบัพนกังานเทศบาลสามญั ซึง่เป็นราคาตาม

ทอ้งถิน่หรือราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ก าหนด จ านวน 5 ตวั ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 25,000 บาท

25,000 บาท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่ครุภณัฑ์ 71,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ทางใกล ้ทางไกล ภายในประเทศ รวมท ัง้

คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การบรกิารดงักลา่ว และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่หมายเลขโทรศพัท์ คา่

บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

งบลงทุน 71,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาอาคารพาณิชย์และอาคารอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นความ

รบัผดิชอบของกองคลงั ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 15,000 บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์ 10,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 25,000 บาท

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหรือจดัหาวสัดคุอมพวิเตอร์ตา่งๆ เชน่ ตลบัผง

หมกึ แผน่ดสิเก็ต แผน่กรองแสง สายเคเบลิ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 45,000 บาท



รวม

จ านวนเงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 70,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลจานลาน ใน

การด าเนินโครงการขอรบัเงนิอดุหนุนศนุย์รวมขา่วสารการจดัซ้ือจดั

จา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอและศนูย์

ประสานงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 70,500 บาท

เงนิอุดหนุน 70,500 บาท



เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

คา่ใช้สอย 645,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 500,000 บาท

คา่เชา่บา้น 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานเทศบาล  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้30,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 40,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังาน

จา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ และพนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

40,000 บาท

งบด าเนินงาน 923,000 บาท

คา่ตอบแทน 70,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 100,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษ เงนิเพิม่คา่ครองชีพ เงนิปรบัเพิม่ตา่ง ๆ 

และรวมตลอดถงึเงนิทีม่รีะเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยใน

ลกัษณะเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง ทีจ่า่ยควบกบัคา่ตอบแทน

พนกังานจา้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้100,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 460,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานตามภารกจิ พนกังานจา้ง

ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษและพนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

460,000 บาท

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 188,700 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งประจ าของลูกจา้งประจ า พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง

เงนิคา่จา้งประจ าหรือเงนิอืน่ใดทีม่รีะเบยีบ/หนงัสอืส ั่งการก าหนดให้

จา่ยในลกัษณะเงนิคา่จา้งประจ า ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้188,700 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 199,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลสามญั พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง

เงนิเดอืนพนกังานเทศบาล หรือเงนิอืน่ใดทีม่รีะเบยีบ/หนงัสอืส ั่งการ

ก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิเดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

199,000 บาท

งบบุคลากร 947,700 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 947,700 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 1,939,700 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 1,939,700 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

3. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมเพิม่จ านวน ฝึกอบรม

ทบทวน

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ประจ าปี  2559  (แบบบรูณาการ 

อปท.ในเขตอ าเภอพนา) โดยจดักจิกรรมฝึกอบรม และทศันศกึษาดู

งานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มกีลุม่เป้าหมาย คอื 

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลต าบลพนา รว่มกบั 

อปพร.ของ อปท.ในเขตอ าเภอพนา เชน่ คา่วสัด ุอปุกรณ์ตา่ง ๆ 

คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เบีย้เล้ียง คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

 คา่จา้งเหมาพาหนะ คา่วุฒบิตัร คา่ของทีร่ะลกึ คา่ชุดฝึก คา่เชา่ทีพ่กั 

คา่ใชจ้า่ยในการทศันศกึษาดงูาน ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น

ส าหรบัการด าเนินโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้10,000 บาท

10,000 บาท

4. เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั ประจ าปี 2559 (แบบบรูณาการภาคเีครือขา่ยป้องกนัภยัของ 

อปท. ในเขตอ าเภอพนา) รว่มกบัภาครฐัและเอกชน องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอพนา โรงพยาบาล ในการฝึกซอ้มแบบบรูณา

การระดบัอ าเภอ ไดแ้ก ่ คา่วสัด ุอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการฝึกซอ้ม คา่วสัดุ

ดบัเพลงิ คา่อาหาร อาหารวา่ง น ้าดืม่ ฯลฯ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น

ในโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000 บาท

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่

พกั  คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีใ่ชใ้นการเดนิทางของพนกังาน

เทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง

ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ พนกังานจา้งท ั่วไป หรือผูม้สีทิธติามกฎหมายทีไ่ดร้บั

ค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการ  ทศันศกึษาดงูาน  ฝึกอบรม  ประชุม  

สมัมนา  ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้10,000 บาท

10,000 บาท

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลพนา หรือผูม้คี าส ั่งให้

ปฏบิตังิานเพือ่รกัษาความปลอดภยัและความสงบเรียบรอ้ย ในกจิกรรม

รณรงค์ป้องกนัสาธารณภยัและลดอบุตัภิยัในชว่งเทศกาล งานบญุ และ

โครงการ/กจิกรรมอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน ฯลฯ เชน่ คา่เบีย้

เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั  คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ที่

ใชใ้นการเดนิทาง อปพร. ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้50,000 บาท

50,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบคุคล/เอกชนในการรกัษาความปลอดภยั 

รกัษาความสงบเรียบรอ้ยในอาคารส านกังาน  อาคารงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัและบรเิวณพ้ืนทีส่ว่นราชการอืน่ หรือคา่จา้ง

เหมาบคุคลภายนอกใหก้ระท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งซึง่มใิชเ่ป็นการ

ประกอบ  ดดัแปลง  ตอ่เตมิ  เสรมิสรา้งครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้งและ

อยูใ่นความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งหรือการจา้งเหมาแรงงานท า

สิง่ของตา่ง ๆ  เชน่ คา่จา้งเหมาเตมิน ้ายาเคมถีงัดบัเพลงิ ฯลฯ ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้500,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในวสัดกุอ่สรา้งตา่ง ๆ อฐิ หนิ ปนู ทราย เสา 

ลูกรงั ฯลฯ ทีใ่ชใ้นกจิการของเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

10,000 บาท

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหรือจดัหาสายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบั

วทิย ุหมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  ต ัง้จา่ยเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 20,000 บาท

วสัดกุอ่สรา้ง 10,000 บาท

- เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือหรือจดัหาวสัดสุ านกังานตา่ง ๆ เชน่  กระดาษ  

ปากกา  ดนิสอ  ธงตา่ง ๆ ฯลฯ ทีใ่ชใ้นภารกจิของส านกัปลดั ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้5,000 บาท

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 20,000 บาท

คา่วสัดุ 208,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 5,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 40,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิของ

7. )  โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาต ิเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

จดักจิกรรมปกป้องสถาบนัของชาต ิประกอบดว้ย สถาบนั

พระมหากษตัรย์ิและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  เพือ่ใหเ้กดิความ

รกั  ความสามคัคขีองคนในชาต ิ เชน่  กจิกรรมรณรงค์  กจิกรรม

อบรมอาสาสมคัรปกป้องสถาบนั  โดยมกีลุม่เป้าหมาย  คอื  ภาครฐัและ

ประชาชนท ั่วไป  เชน่  คา่อาหาร  อาหารวา่ง  น ้าดืม่  คา่วสัดอุปุกรณ์

ตา่ง ๆ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ  (ตามหนงัสอื

อ าเภอพนา ดว่นมาก ที ่อจ  0037.9/ว 1507  ลงวนัที ่ 10  มถิุนายน 

 2553) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000 บาท

8. เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ "หนึ่งใจ ใหป้ระชาชน" มลูนิธมิริาเคลิ

 ออฟไลท์ เชน่ การจดัหาวสัดอุปุกรณ์กกัเก็บน ้า เพือ่ชว่ยเหลือ

ประชาชนในชุมชนทีป่ระสบปญัหาความเดอืดรอ้นจากการขาดแคลนน ้า

 เพือ่ใหม้คีณุภาพชีวติทีด่ ีและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ตามความจ าเป็นทีต่อ้งให้

ความชว่ยเหลือ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

10,000 บาท

5. เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนั และแกไ้ขปญัหายา

เสพตดิ ประจ าปี 2559 ในการด าเนินโครงการ ไดแ้ก ่คา่อาหาร/

อาหารวา่ง น ้าดืม่ คา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ คา่พาหนะไปทศันศกึษาดงูาน 

คา่ของทีร่ะลกึ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

10,000 บาท

6. รายจา่ยในกจิการจราจร เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบังานกจิการจราจร

ในเขตเทศบาล เชน่ คา่จดัท าป้ายเครือ่งหมายจราจร  ป้ายหา้มจอด  ป้าย

เตอืนจุดอนัตราย  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ของ

เทศบาลเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ เชน่  รถยนต์  

รถจกัรยานยนต์  เครือ่งคอมพวิเตอร์  เครือ่งปรบัอากาศ  รถบรรทุก

น ้าชว่ยดบัเพลงิ  รถยนต์ดบัเพลงิ  เครือ่งตดัหญา้  รถกูภ้ยั  รถกูชี้พ 

เครือ่งพารามอเตอร์  พรอ้มอปุกรณ์  เชน่  รม่  ครุภณัฑ์ตา่ง ๆ ฯลฯ 

ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัปลดัเทศบาล  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

1. คา่จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่งครบชุด จ านวน 1 ชุด ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 39,000 บาท

39,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 30,000 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 69,000 บาท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุืน่ ๆ ทีไ่มส่ามารถจดัเขา้ประเภทวสัดทุีไ่ดต้ ัง้

ไวแ้ลว้ เพือ่ใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และงานอืน่ ๆ 

ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัปลดัเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

งบลงทุน 69,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ/จดัหาวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ดสิเกต 

วสัดอุืน่ 5,000 บาท

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดเุครือ่งแตง่กายทีใ่ชใ้นงานของ

ส านกัปลดัเทศบาล เชน่ รองเทา้ดบัเพลงิ ชุดดบัเพลงิ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามนัดเีซล น ้ามนั

เบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้100,000 บาท

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 20,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุกีย่วกบัยานพาหนะและขนสง่  เชน่  ยาง  

แบตเตอรี ่ เพลา ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 40,000 บาท

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 913,800 บาท

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 214,560 บาท

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่จา้งประจ า  ต าแหน่ง  ชา่งไม ้โรงเรียน

เทศบาลพนา  (สามคัควีทิยา) จ านวน  1 อตัรา  พรอ้มท ัง้เงนิ

ปรบัปรุงเงนิเดอืน  โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 214,560 บาท (ต ัง้ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1191 ลงวนัที ่

12 มถิุนายน 2558)

เงนิวทิยฐานะ 756,000 บาท

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิคา่วทิยฐานะส าหรบัพนกังานครูและบคุลากร

ทางการศกึษาในโรงเรียนเทศบาลพนา(สามคัควีทิยา),โรงเรียน

อนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล

๒)                                             

1) วทิยฐานะช านาญการ จ านวน 2 อตัราๆละ 3,500 บาท เป็น

เงนิ 84,000 บาท

2) วทิยฐานะช านาญการพเิศษ จ านวน 10 อตัราๆละ 5,600 บาท 

เป็นเงนิ 672,000 บาท

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 756,000 บาท (ต ัง้ตามหนงัสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1191 ลง

วนัที ่12 มถิุนายน 2558

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัพนกังานเทศบาลซึง่มี

สทิธไิดร้บัตามกฎหมาย ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้42,000 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 1,151,450 บาท

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลสามญัพรอ้มท ัง้เงนิ

ปรบัปรุงเงนิเดอืนและรวมตลอดถงึเงนิทีม่รีะเบยีบหนงัสอืส ั่งการ

ก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิเดอืนหรือจา่ยควบกบัเงนิเดอืน ต ัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้1,151,450 บาท

งบบุคลากร 13,764,290 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 13,764,290 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 15,115,890 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 15,115,890 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

จ านวนเงนิเดอืนพนกังานถา่ยโอน 9,942,480 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 72,000 บาท

-เพือ่เบกิเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ของพนกังานจา้งตามภารกจิ 

(บคุลากรสนบัสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลพนา(สามคัคี

วทิยา) ,โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) จ านวน 

2 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 48,000 บาท โดยค านวณ

ต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1191 ลงวนัที ่12 มถิุนายน 

2558 

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว (นกัการ) จ านวน 

1 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้12,000 บาท โดยค านวณต ัง้จา่ย

ไว ้12 เดอืน

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว (บคุลากรสนบัสนุน

สถานศกึษา) โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล๒) 

จ านวน 1 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 12,000 บาท โดย

ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืนของพนกังานจา้งตามภารกจิ (บคุลากร

สนบัสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลพนา(สามคัควีทิยา) , 

โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) จ านวน 2 อตัรา 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 240,240 บาท โดยค านวณต ัง้จา่ย

ไว ้12 เดอืน (ต ัง้ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1191 ลงวนัที ่12 มถิุนายน 2558)

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืนของพนกังานจา้งภารกจิ (ต าแหน่ง

ผูช้ว่ยครู) โรงเรียนเทศบาลพนา(สามคัควีทิยา) , โรงเรียนอนุบาล

สาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) จ านวน 2 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้385,560 บาท โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืนของพนกังานจา้งท ั่วไป (บคุลากร

สนบัสนุนสถานศกึษา) โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา 

(เทศบาล ๒) จ านวน 1 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

108,000 บาท โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนของพนกังานจา้งตามภารกจิ 

ต าแหน่ง ผูด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา (ราย นางเพียงเพ็ญ ประกจิ

รมัย์) และเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว รวมตลอดถงึเงนิทีม่ี

ระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิเดอืนและเงนิ

เพิม่อืน่ๆ ทีจ่า่ยควบกบัเงนิเดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้72,000 

บาท โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน 

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืนของพนกังานจา้งท ั่วไปต าแหน่ง 

นกัการ จ านวน 1 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้108,000 บาท 

โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน



จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวนคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

1) เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่เย็บเลม่หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  ใน

กจิกรรมของกองการศกึษา  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 

บาท 

2) เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทีจ่ าเป็นในกจิการของกอง

การศกึษา  การจา้งแรงงานท าสิง่ของตา่ง ๆ ในการจดักจิกรรม

ของกองการศกึษา  ศนูย์การเรียนรู ้ICT  ชุมชนเทศบาลต าบล

พนา  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนาและโรงเรียนใน

สงักดั   ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 300,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด

อืน่ๆ

คา่ใช้สอย 822,600 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 305,000 บาท

คา่เชา่บา้น 36,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ตอบแทน คา่เชา่บา้นพนกังานเทศบาลทีม่สีทิธิ

ไดร้บัคา่เชา่บา้น โดยต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

36,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและพนกังานจา้งรวมถงึขา้ราชการอืน่ที่

เทศบาลต าบลพนายืมตวัมาชว่ยราชการหรือมคี าส ั่งใหม้าปฏบิตัิ

ราชการ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้5,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่
8,000 บาท

คา่ตอบแทนการตรวจประเมนิผลงาน            

งบด าเนินงาน 1,143,600 บาท

คา่ตอบแทน 49,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานถา่ยโอน 672,000 บาท

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนส าหรบัพนกังานครูและ

บคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลพนา

1) ช านาญการพเิศษ จ านวน 10 อตัรา อตัราละ 5,600 บาท 

จ านวน 12 เดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 672,000 บาท  

ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0809.4/ว 1191 ลงวนัที ่12 มถิุนายน 2558

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืนบคุลากรครูและบคุลากรทางการศกึษา 

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลพนา 2 แหง่ จ านวน 24 อตัรา ต ัง้

จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0809.4/ว 1191 ลงวนัที ่12 มถิุนายน 2558 ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 9,942,480 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ (ระดบัภาคและระดบัประเทศ) 30,000 บาท

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของกองการศกึษา 84,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเจา้หน้าทีโ่ครงการ จ านวน 2 อตัรา 

เพือ่ปฏบิตังิานในกองการศกึษาเทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 84,000 บาท

โครงการชุมนุมลูกเสอืทอ้งถิน่ไทยแหง่ชาติ 20,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่ลูกเสอื-เนตรนารี และยุว

กาชาด เขา้รว่มโครงการชุมนุมลูกเสอืทอ้งถิน่ไทยแหง่ชาต ิ

ประจ าปี 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

คา่อนิเตอร์เน็ตโรงเรียนในสงักดั 33,600 บาท

1)เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียนในสงักดัเทศบาล

ต าบลพนา โรงเรียนเทศบาลต าบลพนา (สามคัควีทิยา) , โรงเรียน

อนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) ระบบ Asymmetric 

Digital Subsciber line : ASDL ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

19,200 บาท ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะ

เบกิจา่ยไดต้อ่เมือ่ไดร้บัจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

2) เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลต าบลพนา โรงเรียนเทศบาลต าบลพนา (สามคัควีทิยา) , 

โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) ระบบ 

Wireless Fidelity: Wifi ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 14,400 

บาท ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะ

เบกิจา่ยไดต้อ่เมือ่ไดร้บัจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา 40,000 บาท

- เบกิเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการปรบัปรุงหลกัสตูร

สถานศกึษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลพนา 2 แหง่ แยก

เป็น 

1) โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) จ านวน 20,000 บาท ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

2) โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) จ านวน 

20,000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่

มท 0893/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ย

ตอ่เมือ่ไดร้บัจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ เชน่ คา่เบีย้

เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีใ่ช้

ในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล ครูผูด้แูลเด็กและ

ผูด้แูลเด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา พนกังานจา้ง 

หรือผูม้สีทิธอิืน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้50,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ ตา่งๆ เชน่ ตลบัหมกึ 

แผน่ซีด ีแผน่ ดวีีด ีแรม ฮาร์ดดสิก์ คย์ีบอร์ด หรือวสัดอุืน่ทีเ่ขา้

ลกัษณะวสัดคุอมพวิเตอร์ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกอง

การศกึษาและศนูย์การเรียนรู ้ ICT เทศบาลต าบลพนา ศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 

บาท

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกระดาษเขยีนโปสเตอร์ ,พูก่นัและสี

,ฟิล์มถา่ยรูป ,ลา้งอดัภาพ , เทปบนัทกึเสยีง,มว้นวีดโีอ,โฟม , 

อลับ ัม้รูป หรือวสัดอุืน่ทีเ่ขา้ลกัษณะวสัดโุฆษณาและเผยแพรใ่น

กจิการของกองการศกึษา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 

บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บาท

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ/จดัหาวสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่  น ้ายา

ดบักลิน่ น ้ายาถูพ้ืน  กระดาษช าระ   ไมก้วาด ไมถู้พ้ืน   แกว้น ้า

สแตนเลส  ถาดหลุมส าหรบัเด็ก  คลูเลอร์น ้า  ชอ้นส าหรบัเด็ก 

แผน่รองกนัลืน่ในหอ้งน ้าและทางเดนิ กระตกิน ้ารอ้น และวสัดุ

อปุกรณ์อืน่ๆทีจ่ าเป็นส าหรบัใชใ้นงานบา้นงานครวั ของกอง

การศกึษาและหน่วยงานในสงักดั ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

20,000 บาท

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดแุละเครือ่งใชใ้นส านกังาน เชน่ 

ปากกา ดนิสอ ยางลบ กระดาษ แฟ้ม  หรือวสัดอุืน่ทีเ่ขา้ลกัษณะ

วสัดสุ านกังานของกองการศกึษา  และศนูย์การเรียนรู ้ICT 

เทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000 บาท

คา่วสัดุ 70,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 20,000 บาท

โครงการอบรม และทศันศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของครู 

บคุลากรทางการศกึษา 

10,000 บาท

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการอบรม และทศันศกึษาดงูานเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพของครู บคุลากรทางการศกึษา โรงเรียนเทศบาลพนา 

(สามคัควีทิยา ) , โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) 

และครูผูด้แูลเด็ก ผูด้แูลเด็ก ในศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

พนา เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีจ่ าเป็นในโครงการ เชน่ 

คา่ตอบแทนวทิยากร คา่จา้งเหมาพาหนะ คา่จา้งเหมาประกอบ

อาหาร คา่น ้าดืม่ คา่น ้าแข็ง และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นใน

โครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

โครงการสง่เสรมิการจดัการศกึษาสายอาชีพหลกัสตูรปวช. 

วทิยาลยัเทคนิคหวัตะพาน-เทศบาลต าบลพนา

250,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเจา้หน้าทีโ่ครงการ จ านวน 3 อตัรา 

เพือ่ปฏบิตังิานในศนูย์การเรียนวทิยาลยัเทคนิคหวัตะพาน-

เทศบาลต าบลพนา และจดัหาวสัดอุปุกรณ์ส านกังานส าหรบัใชใ้น

ศนูย์การเรียนดงักลา่ว ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 250,000 บาท

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเตรียมการและสง่นกัเรียนเขา้รว่ม

ประกวดและแขง่ขนักจิกรรมทางวชิาการในโครงการมหกรรมการ

จดัการศกึษาทอ้งถิน่ เชน่ คา่วสัดคุรุภณัฑ์ คา่พาหนะเดนิทาง คา่

เบีย้เล้ียงและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการจดังาน ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนโครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานและบรกิารประชาชน 46,000 บาท

1.คา่จดัซ้ือกลอ้งดจิติอลส าหรบัถา่ยภาพนิ่งและภาพเคลือ่นไหว

พรอ้มอปุกรณ์สว่นควบ จ านวน 1 ชุด

- เบกิจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกลอ้งดจิติอลส าหรบัถา่ยภาพนิ่งและ

ภาพเคลือ่นไหวพรอ้มอปุกรณ์สว่นควบ จ านวน 1 ชุด

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 12,000 บาท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพดจิติอล 12,000 บาท

งบลงทุน 108,000 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 108,000 บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์ 27,000 บาท

1)เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ ศนูย์การเรียนรู ้ICT ชุมชน

เทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 16,000 บาท

2)เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

พนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 11,000 บาท

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 50,000 บาท

1) เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่น ้าประปาโรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัคี

วทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

2) เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่น ้าประปาศนูย์การเรียนรู ้ICT ชุมชน 

เทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

3) เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่น ้าประปาศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

พนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 15,000 บาท

คา่ไฟฟ้า 125,000 บาท

1)เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท

2)เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าศนูย์การเรียนรู ้ICT ชุมชน เทศบาล

ต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 25,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 202,000 บาท



จ านวน

รวม

รวม

จ านวนเงนิอดุหนุนสว่นราชการ 100,000 บาท

- เพือ่อดุหนุนใหต้ามโครงการจดัต ัง้วทิยาเขตอ านาจเจรญิ 

มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดัอ านาจเจรญิ ประจ าปี 2558 ตาม

หนงัสอืจงัหวดัอ านาจเจรญิ ที ่อจ 0023.9/ว 741 ลงวนัที ่16 

กรกฎาคม 2558 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 100,000 บาท

เงนิอุดหนุน 100,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่บ ารุงและรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีช่ ารุด

เสยีหายไดแ้ก ่เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปริน๊เตอร์ กลอ้งดจิติอล 

เครือ่งปรบัอากาศ ซอ่มแซมอาคารศนูย์การเรียนรู ้ICT ชุมชน

เทศบาลต าบลพนา ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา และ

ทรพัย์สนิอืน่ๆทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกองการศกึษา ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท

1) คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 2 

เครือ่ง ชุดละ 23,000.-บาท เป็นเงนิ 46,000.-บาท

       - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์พรอ้อปุกรณ์ครบ

ชุด โดยมหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั 

(4 core) หรือ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมคีวามเร็ว

สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย ,

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 

6 MB ส าหรบั แบบ L3 Cache 

Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory มหีน่วย

ประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

หรือดกีวา่ ดงัน้ี  

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี

หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ 

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถ

ใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB 

หรือ 

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่นแผงวงจรหลกั 

แบบ Onboard Graphics ทีม่ ีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB 

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มขีนาด

ไมน้่อยกวา่ 4 GB 

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดกีวา่ 

ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB จ านวน                

1 หน่วย - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย - มชีอ่ง

เชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง - 

มแีป้นพมิพ์และเมาส์ - มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่ ม ี

Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

1)คา่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา ต ัง้ไว ้72,000 บาท เพือ่

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของครูและ

บคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลพนา 2 

แหง่  แยกเป็น 1. โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) จ านวน 19 

อตัรา คนละ 3,000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 57,000 

บาท  2. โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2) จ านวน 5 

อตัรา คนละ 3,000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 15,000 บาท

2)คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน ต ัง้ไว ้200,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลต าบลพนา 2 แหง่ แยกเป็น 1.โรงเรียนเทศบาลพนา 

(สามคัควีทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท  2. 

โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2) ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท

3)คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียน ต ัง้ไว ้

100,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูข้อง

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลพนา 2 แหง่ แยกเป็น 1.โรงเรียน

เทศบาลพนา(สามคัควีทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 

บาท  2. โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2) ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท

4)คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูสู้ป่ระชาคมอาเซียน ต ัง้ไว ้

160,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่พฒันาแหลง่เรียนรูสู้ป่ระชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสงักดัเทศบาลต าบลพนา 2 แหง่ แยกเป็น 1. 

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

80,000 บาท 2. โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2) ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  80,000 บาท

5.)คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาศนูย์การเรียนรูอ้าเซียนศกึษา ต ัง้ไว ้

100,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาศนูย์การเรียน

อาเซียนศกึษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลพนา 2 แหง่ แยก

เป็น 1.โรงเรียนเทศบาลพนา(สามคัควีทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน
คา่พฒันาครูผูด้แูลเด็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 6,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาของ

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) , โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาล

พนา (เทศบาล๒) และศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา

2,849,600 บาท

งบด าเนินงาน 6,711,110 บาท

คา่ใช้สอย 5,172,600 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 8,129,110 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 8,129,110 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

-โครงการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ

พฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 750,000 

บาท

โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาในการจดัท า

แผนศกึษาและงบประมาณดา้นการศกึษา

30,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชส้อยโครงการตลาดนดัวชิาการ เชน่ คา่วสัด ุ

อปุกรณ์ เงนิรางวลัการแขง่ขนั การประกวดทกัษะ วชิาการตา่งๆ 

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร 

คา่จา้งเหมาประกอบอาหาร คา่น ้าแข็ง คา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ และคา่

ใชจ่า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

5,000 บาท

โครงการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันา

ทอ้งถิน่ (SBMLD)

750,000 บาท

- เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการจดัหาบคุลากรทีข่าดแคลนของ

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) เขน่ คา่ตอบแทนเจา้หน้าที่

หรือบคุลากร  จ านวน 3 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

100,000 บาท

โครงการตลาดนดัวชิาการ 5,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าศนูย์การเรียนรูส้ าหรบัเด็ก

ปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) , ศนูย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 

มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัจดัสรรจากกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท

โครงการจดัหาบคุลากรทีข่าดแคลน 100,000 บาท

โครงการจดัการเรียนรู ้English Program

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัการเรียนรู ้English 

Program ของโรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) เชน่

คา่ตอบแทนเจา้หน้าที ่จ านวน 3 อตัรา ท าหน้าทีเ่ป็นครูสอน

ภาษาองักฤษ , ภาษาจีนในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัคี

วทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 460,000 บาท

โครงการจดัท าศนูย์การเรียนรูส้ าหรบัเด็กปฐมวยั 50,000 บาท

- เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า้ยในโครงการพฒันาครูผูด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก คนละ 2,000 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 6,000 บาท

ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ยตอ่เมือ่

ไดร้บัจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

โครงการจดัการเรียนรู ้English Program 460,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน

สถานศกึษา จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 15,000 บาท

แยกเป็น 1. โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 15,000 บาท 2.โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา 

(เทศบาล 2) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 15,000 บาท 

- ครูแกนน าโรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท แยกเป็น 1. 

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

3,000 บาท 2.โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2) ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 3,000 บาท 

- เจา้หน้าที ่อปทๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท  แยกเป็น 1. โรงเรียน

เทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 3,000 

บาท 2.โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2) ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 3,000 บาท  

(ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ย

ตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่)

โครงการโรงเรียนคณุธรรม 20,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชส้อยส าหรบัครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศ เชน่

ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ฯลฯ ในโครงการพฒันาศกัยภาพในการใช้

ภาษาตา่งประเทศใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน จ านวน 4 อตัรา ท าหน้าทีค่รู

สอนภาษาองักฤษ , ภาษาจีนในโรงเรียน, ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ทีอ่ยู่

ในเขตเทศบาลต าบลพนา และท าหน้าทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิ ทางดา้น

ภาษาใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนา เชน่ 

คา่ตอบแทนรายเดอืน คา่ลงทะเบยีนในการเขา้อบรมภาษาทีจ่งัหวดั

เชียงใหม ่คา่พาหนะในการเดนิทาง และคา่ทีพ่กัในการเดนิทางเขา้

อบรมภาษาทีจ่งัหวดัเชียงใหม ่คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีน

ท างานคนตา่งดา้ว คา่ธรรมเนียมในการจดัท าวีซา่ และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 500,000 

บาท

โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา 42,000 บาท

-เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการพฒันาศกัยภาพทางการศกึษากอ่น

ระดบัประถมศกึษาและประถมศกึษา ของโรงเรียนในสงักดัเทศบาล

ต าบลพนา และศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา เชน่ 

คา่ตอบแทนเจา้หน้าที ่จ านวน 4 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

300,000 บาท

โครงการพฒันาศกัยภาพในการใชภ้าษาตา่งประเทศใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน 500,000 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพฒันาศกัยภาพครูและ

บคุลากรในการจดัท าแผนและงบประมาณ 

  เชน่ การจดัอบรมเพือ่พฒันาบคุลากรและครูในสงักดัสถานศกึษา

ใหส้ามารถจดัท าแผนและงบประมาณดา้นการศกึษาได ้และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

โครงการพฒันาศกัยภาพทางการศกึษากอ่นระดบัประถมศกึษาและ

ประถมศกึษา

300,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

งบลงทุน 530,000 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 530,000 บาท

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,538,510 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนใหก้บัเด็กนกัเรียน

สงักดัโรงเรียนเทศบาลต าบลพนา 2 แกหง่ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 1 

แหง่ และโรงเรียนสงักดั (สพฐ) 1 แหง่ จ านวน 754 คน แยกเป็น 

1. โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) จ านวน 303 คน/7.82.-

บาท/260 วนั เป็นเงนิ 616,060 บาท

2.โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒) จ านวน 166 คน/

7.82.-บาท/260 วนั เป็นเงนิ 337,512 บาท

3.โรงเรียนอนุบาลพนา (อดุมวทิยากร) (โรงเรียนสงักดั สพฐ) 

จ านวน 222 คน/7.82.-บาท/260 วนั เป็นเงนิ 451,371 บาท

4. ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา จ านวน 61 คน/7.82.-

บาท/280 วนั เป็นเงนิ 133,566 บาท

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษา

ทอ้งถิน่ จ านวน 7.37.-บาท เป็นเงนิ 1,449,974 บาท

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน 0.45.-บาท เป็นเงนิ 88,536 บาท

รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 1,538,510 บาท

ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการแกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ยตอ่เมือ่

ไดร้บัจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสานฝนัสูค่วามส าเร็จ

โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล ๒ ) เชน่  ชุดครุย คา่

วุฒบิตัร คา่ป้ายโครงการ คา่เครือ่งเสยีง คา่จดัสถานที ่คา่อาหาร 

น ้าแข็ง น ้าดืม่ ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มงาน คา่วสัดอุปุกรณ์และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

คา่วสัดุ 1,538,510 บาท

- เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่น

ในสถานศกึษาสงักดั อปท. เชน่ คา่วสัด ุอปุกรณ์ เงนิรางวลัการ

แขง่ขนัการประกวดทกัษะในการอา่นและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใน

โครงการ เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่จา้งเหมาประกอบอาหาร คา่

น ้าดืม่ คา่น ้าแข็ง คา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

ในโครงการ ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะ

เบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท

โครงการสานฝนัสูค่วามส าเร็จโรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา 

(เทศบาล 2)

10,000 บาท

-เพือ่เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการโรงเรียนคณุธรรม  รายจา่ยที่

จ าเป็นในการจดักจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนิน

โครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่นในสถานศกึษาสงักดั อปท. 50,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอาหารกลางวนั (โรงเรียนสงักดั 

(สพฐ) โรงเรียนอนุบาลพนา (อดุมวทิยากร) ต ัง้ไวส้ าหรบันกัเรียน

อนุบาล, ป1-ป.6 จ านวน 222 คน /20.-บาท/200วนั ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 888,000 บาท ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 

มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัจดัสรรจากกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่

เงนิอุดหนุน 888,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 888,000 บาท

1. คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ แยกเป็น

      1.1 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมอาคารเรียน/อาคาร

ประกอบ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 200,000 บาท

      2.2 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมอาคารเรียน/อาคาร

ประกอบ โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2) ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 200,000 บาท

ต ัง้จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ยตอ่เมือ่

ไดร้บัจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

งบเงนิอุดหนุน 888,000 บาท

โครงการตอ่เตมิหลงัคาศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท

100,000 บาท

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ 400,000 บาท

- เบกิจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการขดุเจาะบอ่บาดาลพรอ้มกอ่สรา้ง

หอถงัสงู โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลพรอ้มกอ่สรา้งหอถงัสงู โรงเรียนเทศบาลพนา

 (สามคัควีทิยา)

30,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิการเรียนรูสู้โ่ลกกวา้ง 

ศนูย์การเรียนรูชุ้มชนเทศบาลต าบลพนา เชน่ คา่ตอบแทน

เจา้หน้าทีโ่ครงการจ านวน 2 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 168,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการพฒันาคณุธรรม และ

จรยิธรรมของนกัเรียน/เยาวชน เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที่

จ าเป็นในโครงการ เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่จา้งเหมา

ประกอบอาหาร คา่น ้าดืม่ คา่น ้าแข็ง คา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 10,000 บาท

โครงการสง่เสรมิการเรียนรูสู้โ่ลกกวา้ง 168,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการพฒันาคณุธรรม และจรยิธรรมของนกัเรียน/เยาวชน 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 178,000 บาท

คา่ใช้สอย 178,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 178,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศกึษา

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 178,000 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวมคา่ใช้สอย 30,000 บาท

คา่เชา่บา้น 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นพนกังานเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

50,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฎบิตัริาชการนอกเวลาราชการ

ส าหรบัพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

10,000 บาท

งบด าเนินงาน 136,200 บาท

คา่ตอบแทน 60,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 168,300 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว,เงนิเพิม่คา่ตอบแทนพเิศษ

หรือเงนิอืน่ใดทีม่รีะเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิ

เพิม่ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ

และพนกังานจา้งท ั่วไป  ต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

168,300 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,282,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งของพนกังานจา้งของพนกังาน

จา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ  พนกังานจา้งท ั่วไป 

พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดอืน และรวมตลอดถงึเงนิทีม่รีะเบยีบหนงัสอื

ส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิเดอืนคา่ตอบแทน  ต ัง้จา่ยไว ้12 

เดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้1,282,000 บาท

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัพนกังานเทศบาล ซึง่มสีทิธิ ์

ไดร้บัตามกฏหมาย ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้42,000 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 935,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง

เงนิเดอืนพนกังานเทศบาลและรวมตลอดถงึเงนิทีม่รีะเบยีบหนงัสอื

ส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิเดอืน  โดยค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 

12 เดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้935,000 บาท

งบบุคลากร 2,427,300 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,427,300 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 2,613,500 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 2,613,500 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีช่ ารุด

เสยีหายไดแ้กร่ถบรรทุกขยะรถตดัหญา้ เครือ่งตดัหญา้อาคารตลาด

สด เครือ่งคอมพวิเตอร์ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 

บาท

คา่ครุภณัฑ์ 50,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในตลาดสดเทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

งบลงทุน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในศนูย์ฝึกวชิาชีพเทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 1,200 บาท

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 10,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 11,200 บาท

คา่ไฟฟ้า 1,200 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ตา่งๆ เชน่ ตลบัหมกึ แผน่

ดสิเกต ฯลฯ เป็นตน้ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  15,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดแุละเครือ่งใชส้ านกังาน เชน่ปากกา ดนิสอ 

ยางลบ กระดาษ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

1.  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจกัร  

     เพือ่ใชจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  เชน่ คา่เบีย้เล้ียง

 คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางของ

พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  พนกังานจา้งหรือผูม้สีทิธิอ์ืน่ ทีม่สีทิธิ

เบกิคา่ใชจ้า่ยไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

30,000 บาท

30,000 บาท

คา่วสัดุ 35,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

4. คา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และควบคมุป้องกนัโรคไขห้วดันก

     เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และควบคมุป้องกนัโรคไขห้วดันก

 เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดังานรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรค คา่อาหาร

กลางวนัคา่อาหารวา่งเครือ่งดืม่ผูเ้ขา้รว่มรณรงค์   คา่จดัท าแผน่พบั 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดวุทิยาศาสตร์การแพทย์และคา่วสัดอุืน่ๆที่

จ าเป็น ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

10,000 บาท

5. คา่ใชจ้า่ยในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช  อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สยามบรมมราชกุมารี 

(อพสธ.)  เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช  อนั

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สยามบรมม

ราชกุมารี (อพสธ.)  เชน่ คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่ง คา่ลงพ้ืนที่

ส ารวจความหลากหลายในป่าชุมชน คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ  คา่จดัท า

รูปเลม่รายงาน  ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 36,000 บาท

36,000 บาท

2.คา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  

   เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดังานรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรค คา่อาหาร

กลางวนัคา่อาหารวา่งเครือ่งดืม่ผูเ้ขา้รว่มรณรงค์คา่จดัท าแผน่พบั 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดวุทิยาศาสตร์การแพทย์และคา่วสัดอุืน่ๆที่

จ าเป็น ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 40,000 บาท

40,000 บาท

3. คา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และควบคมุป้องกนัโรคพษิสนุขับา้

     เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และควบคมุป้องกนัโรคพษิสนุขับา้

 เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดังานรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรค คา่อาหาร

กลางวนัคา่อาหารวา่งเครือ่งดืม่ผูเ้ขา้รว่มรณรงค์คา่จดัท าแผน่พบั 

ป้ายประชาสมัพนัธ์คา่วสัดวุทิยาศาสตร์การแพทย์และคา่วสัดอุืน่ๆที่

จ าเป็น ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด

อืน่ๆ

1.  คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิอนามยัสขุภาพแมแ่ละเด็ก    เพือ่

ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก ไดแ้ก ่คา่

จดัซ้ืออาหารเสรมิส าหรบัหญงิต ัง้ครรภ์ คา่วสัดอุปุกรณ์ส าหรบัเด็ก

แรกเกดิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

30,000 บาท

30,000 บาท

งบด าเนินงาน 176,000 บาท

คา่ใช้สอย 156,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 213,500 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 213,500 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวนเงนิอดุหนุนเอกชน 37,500 บาท

1.อดุหนุนชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.)

1.1 โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  

         เพือ่จา่ยเป็นคา่สนบัสนุนการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน

ชุมชน เป็นคา่ด าเนินงานของอสม. ชุมชนละ 7,500 .-บาท ใน

เขตเทศบาลต าบลพนา  3 กลุม่กจิกรรม  ไดแ้ก ่การพฒันา

ศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ  การแกไ้ขปญัหาสาธารณสขุเรือ่ง

ตา่งๆ การจดับรกิารสขุภาพเบือ้งตน้ในศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน

ชุมชน (ศสมช.)  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 37,500 บาท (ต ัง้

จา่ยตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ  ที่

มท 0891.3/ว73 ลงวนัที ่14  มกราคม 2557  และนยัหนงัสอื

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท  0891.3/1501  ลง

วนัที ่ 15 กรกฎาคม 2558)

งบเงนิอุดหนุน 37,500 บาท

เงนิอุดหนุน 37,500 บาท

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์น ้ายาเคมี

ก าจดัแมลงตา่งๆ และเคมภีณัฑ์ส าหรบัลา้งตลาดสดสารเคมกี าจดั

เช้ือโรคเวชภณัฑ์ น ้ายาตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร อปุกรณ์

เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละเวชภณัฑ์ EMS และอปุกรณ์อืน่ๆ ฯลฯ ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

6. โครงการกายบรหิาร เพือ่พฒันาและรกัษาสมดลุภายใน

โครงสรา้งรา่งกาย  เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการกายบรหิาร เพือ่พฒันา

และรกัษาสมดลุภายในโครงสรา้งรา่งกาย เชน่ คา่อาหารกลางวนั  

อาหารวา่ง  คา่วสัดอุปุกรณ์  คา่จดัท าเอกสาร  ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

20,000 บาท

คา่วสัดุ 20,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 15,000 บาท

คา่เชา่บา้น 36,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังานเทศบาล ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้36,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ

พนกังานเทศบาลและลูกจา้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้20,000 

บาท

งบด าเนินงาน 1,046,000 บาท

คา่ตอบแทน 71,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 43,300 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิคา่ตอบแทน

พเิศษหรือเงนิอืน่ใดทีม่รีะเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนดใหจ้า่ย

ในลกัษณะเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่า่ยควบกบัเงนิเดอืนพนกังานจา้ง 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้43,300 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 946,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานจา้ง พรอ้มท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดอืน

พนกังานจา้ง และรวมตลอดถงึเงนิทีม่รีะเบยีบหนงัสอืส ั่งการ

ก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะเงนิเดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

946,400 บาท

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง และเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน

เทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ซึง่มี

สทิธิไ์ดร้บัตามกฎหมาย จ านวน 1 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้42,000 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 877,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล จ านวน 3 อตัรา พรอ้ม

ท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล และรวมตลอดถงึ

เงนิทีม่รีะเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนดใหจ้า่ยในลกัษณะ

เงนิเดอืน และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีจ่า่ยควบกบัเงนิเดอืน ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้877,000 บาท

งบบุคลากร 1,908,700 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,908,700 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 3,013,300 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,013,300 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวนคา่ไฟฟ้า 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ตา่งๆ เชน่ แผน่หรือจาน

บนัทกึขอ้มลู แผน่กรองแสง หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ตลบัหมกึ 

แผน่ดสิเกต เป็นตน้ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

25,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดนุ ้ามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ตา่งๆ เชน่ 

น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง เป็นตน้ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 80,000 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานยนต์ เชน่ ยางรถ แบตเตอรรี ่ฯลฯ ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 70,000 บาท

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานตา่งๆ เชน่ กระดาษถา่ยเอกสาร 

ปากกา ดนิสอ เป็นตน้ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 

บาท

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 70,000 บาท

คา่วสัดุ 185,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 10,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ ครุภณัฑ์ 

และทรพัย์สนิอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกองชา่ง  ฯลฯ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร

50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เดนิทาง คา่

พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการ

เดนิทางของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งหรือผูม้สีทิธิต์าม

กฎหมาย ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าอยา่งหนึ่งอยา่งใด

ซึง่มใิชก่ารประกอบดดัแปลง ตอ่เตมิครุุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้ง

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง และอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูจ้า้ง เชน่ 

คา่ซอ่มแซมทรพัย์สนิ ซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ เก็บกวาด ตดั

กิง่ไม ้ดแูลรกัษาความสะอาดลานสาธารณะอืน่ๆ ฯลฯ ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 600,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

คา่ใช้สอย 750,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 600,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือบตุรแกพ่นกังานเทศบาล ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้15,000 บาท



จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน2.เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ 21,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์พรอ้มอปุกรณ์ครบ

ชุด ส าหรบังานประมวลผล(จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ้ว)

คณุลกัษณะพ้ืนฐาน

-มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั 

(4 core) หรือ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมคีวามเร็ว

สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.4 GHz จ านวน 1 

หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าขนาดไมน้่อย

กวา่ 8 MB ส าหรบัแบบ L3 cache Memory หรือ Smart 

Cache Memory

-มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใด

อยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี

1)เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี

หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ

2)มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่

สามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย

กวา่ 1 GB หรือ

3)มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่น

แผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ทีม่คีวามสามารถ

ในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย

กวา่ 1 GB

-มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มี

ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 GB

-มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดกีวา่ 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ 30,000 บาท

งบลงทุน 58,600 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 58,600 บาท

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาโรงเก็บวสัดกุองชา่ง/ในทีส่าธารณะ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า โรงเก็บวสัดกุองชา่ง เทศบาลต าบลพนา 

ไฟฟ้าวนอทุยานสวนลงิดอนเจา้ปู่  ซุม้ประตเูฉลมิพระเกียรต ิ

2 แหง่ และอาคารสถานทีต่า่งๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ

กองชา่ง เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท



จ านวน3. เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 7,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีด

หมกึ (Inkjet)

คณุลกัษณะพ้ืนฐาน

-เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเเป็น 

Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครือ่งเดยีวกนั

-ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (inkjet)

-มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 4,800x1,200 dpi

-มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 15 หน้าตอ่นาที

-มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 33 หน้าตอ่นาที

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได้

-มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน้่อยกวา่ 

1,200x2,400 dpi

-มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)

-สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า-สี

-สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน้่อยกวา่ 90 ส าเนา

-สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์

-มชีอ่มเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

-สามารถใชไ้ดก้บั A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาด

ใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 7,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้

คณุลกัษณะพ้ืนฐาน

-มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  จ านวน 1 หน่วย โดยมี

คณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี

1)ในกรณีทีม่จี านวนแกนหลกัรวม(Compute core) จ านวน

ไมน้่อยกวา่ 10 แกน (10 core) ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณ

นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz หรือ

2)ในกรณีทีม่จี านวนแกนหลกั(core) จ านวนไมน้่อยกวา่ 2 

แกน (2 core) และมหีน่วยความจ าแบบ Smart Cache 

Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณ

นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 1.7 GHz หรือ

3)ในกรณีทีม่จี านวนแกนหลกั(core) จ านวนไมน้่อยกวา่ 2 

แกน (2 core) และมหีน่วยความจ าแบบ Smart Cache 

Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณ

นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz หรือ

-มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มี

ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB

-มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 

500 GB จ านวน 1 หน่วย

-มจีอภาพชนิด WXGA หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว

-ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

-สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-Fi (802.11b,g,n) และ 

Bluetooth ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 21,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคสล. ซอยฉกรรจ์ หมูท่ี ่1 ต าบล

พนา อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจรญิ ปรมิาณกอ่สรา้งผวิจราจร

กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มลง

ลูกรงัไหลท่างตามสภาพ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

121,700 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการป้ายชือ่ ถนน ซอย ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 200,000 บาท

2. โครงการกอ่สรา้งถนนคสล. ซอยฉกรรจ์ 121,700 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

1. โครงการป้ายชือ่ ถนน ซอย 200,000 บาท

งบลงทุน 321,700 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 321,700 บาท

วสัดกุอ่สรา้ง 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งตา่งๆ เชน่ อฐิ หนิ ปนู ทราย 

ลูกรงั ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุตา่งๆ เชน่ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ 

สายไฟฟ้า ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท

คา่วสัดุ 200,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 521,700 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน 521,700 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

2. คา่ใชจ้า่ยในโครงการขดุลอกคลอง/ล ารางสาธารณะ/ทอ่ระบายน ้าใน

เขตเทศบาล เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการขดุลอกคลอง/ล าราง

สาธารณะ/ทอ่ระบายน ้าในเขตเทศบาล คา่จดัจา้ง/คา่จา้งเหมาบคุคลภาค

นอกหรือเอกชน ขดุลอกคลอง/ล ารางสาธารณะ/ทอ่ระบายน ้าในเขต

เทศบาล ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

 10,000 บาท

10,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

1. คา่ใชจ้า่ยในโครงการประกวดความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาล 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการประกวดความสะอาดของชุมชนในเขต

เทศบาลไดแ้ก ่เงนิรางวลัการประกวดคา่จดัท าของรางวลัการประกวด 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการคา่อาหารกลางวนัคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

 คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์ตา่งๆ คา่วสัดอุปุกรณ์ อดุหนุน

ชุมชนในการจดักจิกรรมรณรงค์ท าความสะอาด ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท

50,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 560,000 บาท

1. คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอก เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาให้

บคุคลภายนอกกระท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็นการ

ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ เสรมิสรา้งครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้ง และอยู่

ในความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งหรือการจา้งเหมาแรงงานท าสิง่ของ

ตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาด,ตดัหญา้,ลอกราง

ระบายน ้าลอกคลอง ฯลฯ หรือจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การบรกิารตา่ง ๆ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 370,000 บาท

2. คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ ๆ เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆที่

จ าเป็นในกจิกรรมของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เชน่ คา่จา้ง

เหมาถา่ยเอกสาร คา่จา้งเหมาเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งท าบอร์ด

ประกาศ คา่จา้งท าโลร่างวลั ฯลฯ หรือจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การบรกิาร

ตา่ง ๆ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท 

3. คา่ธรรมเนียมการก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล เพือ่จา่ยเป็น

คา่ธรรมเนียมการก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูลขององค์การบรหิาร

สว่นจงัหวดัอ านาจเจรญิในการป้องกนัปญัหาภาวะมลพษิทีอ่าจเกดิ

จากขยะมลูฝอย ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 160,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,055,000 บาท

คา่ใช้สอย 670,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 1,055,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 1,055,000 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนวสัดเุครือ่งแตง่กาย 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งแตง่กายทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน กวาด

ถนน งานลา้งทอ่ งานประจ ารถขยะ งานกวาดลา้งตลาด งาน

เครือ่งจกัรกล หรือเครือ่งยนต์ และงานพน่สารเคม ีเชน่ เสือ้แขนยาว 

เสือ้แขนส ัน้ และกางเกงขายาว (หรือชุดหม)ี   ถุงมอืยาง หรือหนงั 

ผา้ปิดปาก จมกู เสือ้ก ัก๊ส ีสะทอ้นแสง รองเทา้บูท๊ เสือ้กนัฝน ฯลฯ ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ของรถขนขยะ เครือ่งตดั

หญา้ เครือ่งพน่สารเคมกี าจดัยุงลาย และเครือ่งยนต์อืน่ๆ ทีใ่ชใ้น

กจิการของของสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 300,000 บาท

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานยนต์ เชน่ยางรถ แบตเตอร์รี ่ฯลฯ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท

วสัดงุานบา้นงานครวั 30,000 บาท

เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือถงัรองรบัขยะไมก้วาด ทีต่กัผง ผงซกัฟอก น ้ายาท า

ความสะอาด ถุงมอืยาง หรือหนงั ผา้ปิดปาก จมกู   เสือ้ก ัก๊สสีะทอ้น

แสง รองเทา้บูท๊ เสือ้กนัฝนฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ คา่ซอ่มแซม

ครุภณัฑ์ทีช่ ารุดเสยีหายไดแ้กร่ถบรรทุกขยะรถตดัหญา้ เครือ่งตดั

หญา้อาคารตลาดสด เครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท

คา่วสัดุ 385,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน3. 3. โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัสวสัดกิารหรือจดักจิกรรม

สง่เสรมิเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครวั ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในโครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดั

สวสัดกิารหรือจดักจิกรรมสง่เสรมิเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครวั ผูพ้กิาร

และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัด-ุอปุกรณ์ คา่

จดัท าป้ายโครงการ คา่จดัท าเอกสารการประชุม คา่อาหาร อาหารวา่ง

พรอ้มเครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000 บาท

1. 1. โครงการจดัประชุม อบรมของคณะกรรมการชุมชน เพือ่เป็น

คา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุม อบรมของคณะกรรมการชุมชน อยา่งน้อย

เดอืนละ  1  คร ัง้  เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพของกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาล  เชน่  คา่เล้ียงรบัรองการประชุม  อบรม  คา่อาหาร  อาหารวา่ง 

 น ้าดืม่  คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ  คา่ตอบแทนวทิยากร  ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย

อืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 15,000 

บาท

15,000 บาท

2. 2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ  “แปรรูปผลติภณัฑ์สิง่ทอผา้พ้ืนเมอืง” 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในโครงการฝึกอบรมอาชีพ  “แปรรูป

ผลติภณัฑ์สิง่ทอผา้พ้ืนเมอืง”  เชน่  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่วสัด-ุอปุกรณ์

  คา่จดัท าป้ายโครงการ  คา่จดัท าเอกสารการประชุม  คา่อาหาร  อาหาร

วา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็นในโครงการ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

10,000 บาท

คา่ใช้สอย 65,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 65,000 บาท

งบด าเนินงาน 65,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

1. โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐาน (เขตเมอืง) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน

โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐาน (เขตเมอืง) คา่ส ารวจ คา่บนัทกึขอ้มลู หรือ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

15,000 บาท

15,000 บาท

งบด าเนินงาน 15,000 บาท

คา่ใช้สอย 15,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 80,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 15,000 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

จ านวน5. โครงการโรงเรียนสรา้งสขุผูส้งูอายุเทศบาลต าบลพนา เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ เชน่ คา่เล้ียงรบัรอง คา่จดัประชุม คา่

วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ คา่น ้าดืม่ อาหาร  อาหารวา่ง ป้ายชือ่โครงการ การจดั

จา้งวทิยากร ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

30,000 บาท

4. โครงการฝึกอบรมการจดัท าบญัชีครวัเรือนใหแ้กป่ระชาชน เพือ่จา่ย

เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในโครงการฝึกอบรมการจดัท าบญัชีครวัเรือนใหแ้ก่

ประชาชน  เชน่  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่วสัด-ุอปุกรณ์  คา่จดัท าป้าย

โครงการ  คา่จดัท าเอกสารการประชุม  คา่อาหาร  อาหารวา่งพรอ้ม

เครือ่งดืม่  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็นในโครงการ  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาเยาวชนและประชาชน

ตา้นยาเสพตดิ  เชน่ คา่ตกแตง่สถานที ่จดัซ้ืออปุกรณ์กีฬาและอปุกรณ์

ในการแขง่ขนัเกมหรือกจิกรรมตา่ง ๆ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ  เงนิ

รางวลัการแขง่ขนั,ถว้ยรางวลั คา่น ้าดืม่ น ้าแข็ง คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์  

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการจดังาน กีฬาเซปกัตะกรอ้  และ

ฟุตบอลชมรมแท็กซี ่สามลอ้ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 15,000 บาท

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาทางน ้า 30,000 บาท

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ แขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่สมัพนัธ์ตา้นยาเสพ

ตดิ การจดัการแขง่ขนั เชน่  คา่ตกแตง่สถานที ่คา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ใน

การแขง่ขนัเกม หรือกจิกรรมตา่งๆ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ เงนิ

รางวลัการแขง่ขนั ถว้ยรางวลั คา่น ้าดืม่,คา่น ้าแข็ง และคา่จา้งเหมา

ประกอบอาหารส าหรบักรรมการจดังาน กรรมการตดัสนิ นกักีฬา ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 40,000 บาท

โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชนและประชาชนตา้นยาเสพตดิ 15,000 บาท

-เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ แขง่ขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์ การจดัการ

แขง่ขนั เชน่  คา่ตกแตง่สถานที ่คา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ในการแขง่ขนั

เกม หรือกจิกรรมตา่งๆ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ เงนิรางวลัการ

แขง่ขนั ถว้ยรางวลั คา่น ้าดืม่,คา่น ้าแข็ง และคา่จา้งเหมาประกอบอาหาร

ส าหรบักรรมการจดังาน กรรมการตดัสนิ นกักีฬา ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท

โครงการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่สมัพนัธ์ ตา้นยาเสพตดิ 40,000 บาท

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ  TO BE NUMBER ONE ส าหรบั

นกัเรียนของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลต าบลพนา คา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ 

หรือกจิกรรมตา่งๆ คา่ตอบแทน ศกึษาดงูานและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

โครงการแขง่ขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์ 100,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 280,000 บาท

คา่ใช้สอย 280,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 280,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 280,000 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

จ านวน

-เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬานกัเรียน

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่  คา่พาหนะเดนิทาง คา่เบีย้เล้ียงครูผู้

ควบคมุทีมนกักีฬา คา่เบีย้เล้ียงนกักีฬา   คา่อปุกรณ์กีฬา   คา่ชุด

นกักีฬา  คา่ชุดวอร์ม  ถุงเทา้ รองเทา้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นใน

โครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 60,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ เชน่ คา่ตกแตง่

สถานที ่คา่จา้งเหมาประกอบอาหารส าหรบัคณะกรรมการจดังาน,ส าหรบั

เด็กทีม่ารว่มงาน , คา่น ้าแข็งและเครือ่งดืม่ส าหรบัคณะกรรมการจดังาน

,ส าหรบัเด็กทีม่ารว่มงาน, คา่ขนมส าหรบัเด็ก คา่เชา่เครือ่งเสยีง, 

ของขวญัของรางวลั,  คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นใน

การจดังาน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 25,000 บาท

โครงการรว่มแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ระดบัภาค/

ประเทศ)

60,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนักีฬาทางน ้า เชน่ คา่ตกแตง่

สถานที ่จดัซ้ืออปุกรณ์กีฬาและอปุกรณ์ในการแขง่ขนัเกมหรือกจิกรรม

ตา่งๆ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ เงนิรางวลัการแขง่ขนั ถว้ยรางวลั คา่

น ้าดืม่ น ้าแข็ง คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการ

จดังานกีฬาทางน ้า ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 25,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยการจดังานสงกรานต์และกจิกรรมวนัผูส้งูอาย ุ

เชน่   รางวลัประกวดเทพีสงกรานต์,คา่ของทีร่ะลกึผูส้งูอาย,ุคา่ใชจ้า่ย

ในการจดัซ้ือเครือ่งสงัฆทาน อาหารถวายพระ อาหารคณะกรรมการ

จดังาน น ้าดืม่,น ้าแข็ง,คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่จดัสถานทีพ่รอ้ม

เวท ี, คา่เครือ่งเสยีง,คา่วสัดอุปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่

จ าเป็นในการจดังาน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 80,000 บาท

โครงการท าบญุตกับาตรเนื่องในวนัขึน้ปีใหม่ 8,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานประเพณีออกพรรษาของ

ชุมชมบรูพาพฒันา  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆทีจ่ าเป็น ในการจดังาน 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 6,000 บาท

โครงการจดังานสงกรานต์และวนัผูส้งูอายุแหง่ชาติ 80,000 บาท

-เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานยอ้นต านานทศวรรษแหง่ความ

รว่มมอืสูก่ารเปลีย่นแปลงทีรุ่ง่เรืองย ั่งยืนคนืความสขุชาวเมอืงพนา 

เชน่  คา่ตกแตง่สถานที ่คา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ในการจดักจิกรรมและ

จดันิทรรศการตา่งๆ,คา่น ้าดืม่,คา่น ้าแข็ง และคา่จา้งเหมาประกอบ

อาหารส าหรบัคณะกรรมการจดังาน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นใน

การจดังาน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 100,000 บาท

โครงการจดังานวนัออกพรรษา 6,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนวทิยากร,คา่จา้งเหมาประกอบอาหารถวาย

พระ,คา่จา้งเหมาประกอบอาหารคณะกรรมการจดังาน , คา่น ้าดืม่

,คา่น ้าแข็ง, คา่จดัสถานที,่คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์การจดังาน,คา่วสัดุ

อปุกรณ์,คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิดงาน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการ

จดังาน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

โครงการจดังานยอ้นต านานทศวรรษแหง่ความรว่มมอืสูก่าร

เปลีย่นแปลงทีรุ่ง่เรืองย ั่งยืนคนืความสขุชาวเมอืงพนา

100,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการจดังานนมสัการองค์พระเหลาเทพ

นิมติ ของชุมชนเทพนิมติ  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการจดังาน ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

โครงการจดังานปรวิาสกรรม 10,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดังานประเพณีบญุเดอืนสาม (นมสัการองค์พระเหลาเทพนิมติ) 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 229,000 บาท

คา่ใช้สอย 229,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 374,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 374,000 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

1. โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนการจดังานประเพณีบญุบ ัง้ไฟประจ าปี 

2559 ของคณะกรรมการหมูบ่า้น เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้ก่

คณะกรรมการหมูบ่า้น ท ัง้ 5 ชุมชนๆละ 25,000 บาท ตามโครงการ

ขอรบัเงนิอดุหนุนการจดังานประเพณีบญุบ ัง้ไฟประจ าปี 2559 ของ

คณะกรรมการหมูบ่า้น เพือ่ใชใ้นการจดังาน ประเพณีบญุบ ัง้ไฟ

ประจ าปี 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 125,000 บาท

1. อดุหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดัอ านาจเจรญิ  เพือ่จา่ยเป็นเงนิ

อดุหนุนใหแ้กท่ีท่ าการปกครองจงัหวดัอ านาจเจรญิ ตามโครงการ

ขอรบัเงนิอดุหนุนจดังานประเพณีฮีตสบิสองและงานกาชาดจงัวดั

อ านาจเจรญิ  ประจ าปี 2558 ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 

บาท ตามหนงัสอื ที ่อจ 0418/ว565 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2558

เงนิอดุหนุนเอกชน 125,000 บาท

เงนิอุดหนุน 145,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 20,000 บาท

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานวนัวสิาขบชูา  เชน่   คา่

เครือ่งสงัฆทาน  อาหารถวายพระ วสัดตุา่ง ๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

จ าเป็นในการจดังาน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 145,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน เชน่ คา่ดอกไมธู้ปเทียน อาหาร

ถวายพระ  เครือ่งสงัฆทาน  คา่ตกแตง่สถานทีแ่ละวสัดอุืน่ทีจ่ าเป็นใน

การจดังาน คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

8,000 บาท

โครงการวนัวสิาขบชูา 5,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการสง่เสรมิ/สนบัสนุนตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกจิพอเพียง เชน่ การปลูกพืชผกัสวนครวั จดัหาเมล็ด

พนัธ์ุพืชหรือกลา้ไม ้การฝึกอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนา หรือกจิกรรมอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 10,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด

อืน่ๆ

1. โครงการสง่เสรมิ/สนบัสนุนตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิ

พอเพียง เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิ/สนบัสนุนตามแนว

พระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง เชน่ การปลูกพืชผกัสวนครวั จดัหา

เมล็ดพนัธ์ุพืช หรือกลา้ไม ้การฝึกอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนา หรือกจิกรรมหรืออืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัโครงการ

10,000 บาท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท

คา่ใช้สอย 10,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 10,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 10,000 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



รวม

รวม

รวม

จ านวนวสัดกุารเกษตร 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพนัธ์ุไมต้า่งๆ จดัสวนหยอ่ม ซ้ือปุ๋ ย อาหารลงิ 

ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 50,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 50,000 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 249,600 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 274,000 บาท

1. เพือ่จา่ยสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม

ภารกจิ พนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษและพนกังานจา้งท ั่วไป ของ

เทศบาลต าบลพนาในสว่นทีน่ายจา้งตอ้งจา่ยโดยค านวณในอตัรารอ้ย

ละ 5 ของคา่จา้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้258,300 บาท

2. เพือ่จา่ยสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมใหแ้กผู่ด้แูลเด็กในสว่นที่

นายจา้งตอ้งจา่ยโดยค านวณในอตัรารอ้ยละ 5 ของคา่จา้ง ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้3,600 บาท

3. เพือ่จา่ยสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมใหแ้กบ่คุลากรสนบัสนุน

การสอนในสว่นทีน่ายจา้งตอ้งจา่ยโดยค านวณในอตัรารอ้ยละ 5 ของ

คา่จา้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้12,100 บาท

คา่ช าระดอกเบีย้ 316,000 บาท

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระดอกเบีย้เงนิกู ้บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา

อ านาจเจรญิ ตามบญัชีเงนิกูเ้ลขที ่100018307533 สญัญากูเ้งนิ

ประจ าโครงการสนิเชือ่เพือ่การพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปีน้ี งวดที ่9 ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 36,000 บาท

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระดอกเบีย้เงนิกู ้กสท. ในการกูม้าเพือ่ด าเนิน

โครงการตา่ง ๆ 9 โครงการ ตามสญัญากูเ้งนิเลขที ่592/3/2552 ลง

วนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ. 2551 ในปี 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 280,000 บาท

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ 2,153,000 บาท

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระเงนิกู ้บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา

อ านาจเจรญิ ตามบญัชีเงนิกูเ้ลขที ่100018307533 สญัญากูเ้งนิ

ประจ าโครงการสนิเชือ่เพือ่การพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปีน้ี งวดที ่9 ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 143,000 บาท

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระเงนิกู ้กสท. ในการกูม้าเพือ่ด าเนินโครงการ

ตา่ง ๆ 9 โครงการ ตามสญัญากูเ้งนิเลขที ่592/3/2552 ลงวนัที ่30 

ตลุาคม พ.ศ. 2551 ในปี 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

2,010,000 บาท

งบกลาง 3,899,000 บาท

งบกลาง 3,899,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 3,899,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 3,899,000 บาท

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอ พนา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนเงนิสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรบัลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ ซึง่

จดทะเบยีนแลว้ (กสจ.)

8,500 บาท

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรบัลูกจา้งประจ า 

(กสจ.) ส าหรบัลูกจา้งประจ าโรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) 

ในอตัรารอ้ยละ 3 ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

ก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 8,500 บาท

เงนิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 300,000 บาท

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชก (กบข.) 

ส าหรบัขา้ราชการครูโรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) ในอตัรา

รอ้ยละ 5 ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนด ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 300,000 บาท

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 327,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.) ในอตัรารอ้ยละ 2 ของประมาณการรายรบัตาม

งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยกเวน้ 

พนัธบตัร, เงนิกู,้ เงนิอดุหนุนจากรฐับาลและเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้327,000 บาท

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 106,100 บาท

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 

(ส.ท.ท.) ในอตัรารอ้ยละเศษหนึ่งสว่นหกของรายรบัจรงิปีทีผ่า่นมา 

ยกเวน้ เงนิกู ้เงนิจา่ยขาดและเงนิอดุหนุนทุกประเภท ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 34,100 บาท 

2. เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่ 

หรือพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลพนา เพือ่ใชใ้นการเสรมิสรา้งสขุภาพ การ

ป้องกนัโรคและการฟ้ืนฟูสขุภาพประชากรเทศบาลต าบลพนา ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 72,000 บาท

ส ารองจา่ย 100,000 บาท

- เพือ่เป็นรายจา่ยทีต่ ัง้ไวเ้พือ่ใชจ้า่ยกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณภยั

เกดิขึน้หรือบรรเทาปญัหาความเดอืดรอ้นหรือบรรเทาปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวม หรือตามโครงการสงเคราะห์ผู้

ประสบสาธารณภยัในเขตเทศบาลทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากวาต

ภยั อทุกภยั ภยัแลง้ อคัคภียั อบุตัภิยั ฯลฯ เชน่ จดัหาเครือ่งนุ่งหม่กนั

หนาว จดัหาถงัรองน ้าเพือ่การอปุโภคบรโิภค ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 100,000 บาท

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 28,800 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลพนา ตาม

ระเบยีบทีท่างราชการก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

28,800 บาท

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 36,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพคนพกิารในเขตเทศบาลต าบลพนา ตาม

ระเบยีบทีท่างราชการก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

36,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุในเขตเทศบาลต าบลพนา ตาม

ระเบยีบทีท่างราชการก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

249,600 บาท


