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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล Office of the Municipal Clerk

---------------------------------------------------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 34,501,400

บาท แยกเปน

1. รายจายงบกลาง
ตั้งไว 14,271,800 บาท
1.1 คาชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย
ตั้งไว 2,995,100 บาท แยกเปน
เพื่อชําระหนี้เงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เปนคาปรับปรุงกอสรางโรงฆาสัตว
งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 งวดที่ 7(งวดสุดทาย) เปนเงิน 266,180.67 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1344/7/2539 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2538 แยกเปนเงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย 134,175.36 บาท เงินตนที่ไมตองเสียดอกเบี้ย 123,954.77 บาท
ดอกเบี้ย 8,050.54 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- เพื่อชําระหนี้เงินกูกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามสัญญาเลขที่ 16/2545 ลงวันที่ 2 กันยายน 2545 วงเงินกู 3,541,560 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 6.10 ตอป
ระยะเวลากูยืม 15 ป เปนเงิน 447,081.09 บาท แยกเปนเงินตน 288,162 บาท ดอกเบี้ย 158,919.09 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- เพื่อชําระหนี้เงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เปนคากอสรางถนน คสล.ซอยแสนอุทิศ 1/1
และถนน คสล. ซอยเทศบาล 11 ตามสัญญาเลขที่ 1853/47/2546 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 งวดที่ 6 เปนเงินตนที่ไมตอง
เสียดอกเบี้ย 305,850 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- เพื่อชําระหนี้เงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เปนคากอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายน้ํา
ซอยโชคอนันต และ ซอยเทศบาล 20 ตามสัญญาเลขที่ 188/17/2547 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2546 งวดที่ 6 เปนเงิน 398,987.44
บาท แยกเป น เงิ น ต น ที่ ต อ งเสี ย ดอกเบี้ ย 240,550.99 บาท เงิ น ต น ที่ ไ ม ต อ งเสี ย ดอกเบี้ ย 120,122.92 บาท
ดอกเบี้ย 38,313.53 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- เพื่อชําระหนี้เงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนคากอสรางปรับปรุงโรงฆาสัตว ปที่ 2 ตั้งไวเปน
เงิน 1,577,008.80 บาท ตามสัญญากูเงิน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550 วงเงินกู 10,000,000 บาท ระยะเวลาผอนชําระ 10 ป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 15.00 ตอป เปนเงินตน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 577,000.80
บาท ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.2 รายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว 2,198,700 บาท
1.2.1. คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (สทท.)
ตั้งไว 162,100 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(สทท.) ตามขอบังคับของสมาคมฯ
ไมนอยกวารอยละ 1/3 ของ รายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แตไมเกิน 750,000 บาท ตามหนังสือ สทท. ดวนมาก ที่ ว 975/2541 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2541 รายรับจริง
ปงบประมาณ 2550 ไมรวมเงินอุดหนุน เทากับ 48,618,646.05 บาท รอยละ 1/3 เทากับ 162,100 ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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1.2.2. คาใชจายในการจัดการจราจร
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการจราจร เชน แผนปายเครื่องหมายจราจรแผงกั้น
เสาติดตั้งปาย การทาสีตีเสนจราจร การติดตั้งซอมบํารุงไฟสัญญาณจราจร โดยคํานวณตั้งจายจากรายไดประเภทคาปรับ
จราจรทางบก ในปงบประมาณพ.ศ. 2551 ของเทศบาลเมืองชัยนาท
ตามหลักเกณฑหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว
3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.2.3. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ( กบท.)
ตั้งไว
992,000 บาท
- เพื่อจายสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการ
รายรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไมรวมเงินกู เงินอุดหนุน และเงินที่มีผูอุทิศให ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท
0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 เทศบาลประมาณการรายรับไว 136,900,000 บาท หักเงินอุดหนุนฯ
87,280,000. บาท หักเงินที่มีผูอุทิศให 20,000 บาท คงเหลือ 49,600,000 บาท รอยละ 2 เทากับ 992,000 บาท
ตั้งจาย จากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.2.4. เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นฯ
ที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.)
ตั้งไว
128,600 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญใหแกผูรับบํานาญ
จํานวน 8 คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
11) พ.ศ. 2549 ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.2.5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว
636,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม อัตรารอยละ 10 ของคาจางที่เทศบาล จายใหแกพนักงาน
จางทุกสวนราชการ เปนเงิน 600,000บาท ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวน ที่ รง 0604/ ว 949 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
2546 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ขอ 33
ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม อัตรารอยละ 5 และรอยละ 10 ของคาจางที่เทศบาล
จายใหแกพนักงานจางโรงเรียนสังกัดเทศบาล เปนเงิน 36,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง)
1.2.6 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ตั้งไว
180,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยให กั บ นายกเทศมนตรี และพนั ก งานเทศบาลผู ไ ด รั บ ทุ น การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท
(หลักสูตร 2 ป) จํานวน 3 ราย คือ 1. นายเจษฎา สี่พี่นอง ตําแหนง นายกเทศมนตรี เปนเงิน 60,000 บาท 2. นายสมโภชน
พันธศิริ ตําแหนง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เปนเงิน 60,000 บาท 3. นางสาวสุวพีร เชาวลิต ตําแหนง หัวหนา
ฝายบริหารงานคลัง เปนเงิน 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี)
ตั้งไว
7,698,100 บาท
1.3 เงินสํารองจาย
- เพื่อไวสําหรับเบิกจายเปนคาใชจายในกรณีที่จําเปน และไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรือไม
สามารถเบิกจายจากงบประมาณรายจายประเภทใดประเภทหนึ่งได ตั้งจายจากเงินรายได 6,359,928 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 1,338,172 บาท (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)
ตั้งไว
5,000 บาท
1.4 เงินชวยคาทําศพ
- เพื่อไวสําหรับเบิกจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ ในกรณีลูกจางถึงแกความตายในระหวางรับราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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1.5 เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ตั้งไว 1,374,900 บาท
- เพื่อตั้งจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ การถายโอนบริการสาธารณะ ดาน
สถานีขนสงผูโดยสาร ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
ตั้งไว 20,229,600
บาท แยกเปน
2. รายจายประจํา
2.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
6,819,400
บาท แยกเปน
2.1.1 ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 1,419,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกเทศมนตรี เดือนละ 25,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท รอง
นายกเทศมนตรี 3 คน ๆละ 13,750 บาท/เดือน เปนเงิน 495,000 บาท รวมเปนเงิน 795,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท เปนเงิน 96,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี 3 คน ๆ ละ 6,000 บาท/เดือน เปนเงิน 216,000 บาท รวมเปนเงิน 312,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกเทศมนตรีในอัตรา เดือนละ 8,000 บาท เปนเงิน 96,000
บาท รองนายกเทศมนตรี 3 คน ๆ ละ 6,000 บาท/เดือน เปนเงิน 216,000 บาท รวมเปน เงิน 312,000 บาท ตั้งจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่น ของนายก เทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ตั้งจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
2.1.2 ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา
ของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว
255,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,750 บาท เปนเงิน 105,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆละ 6,250 บาท เปนเงิน
150,000 บาท โดยคํานวณตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อื่น ของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
2.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
ตั้งไว 3,132,800 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 15 อัตรา เปนเงิน 3,014,000 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป เปนเงิน 118,400 บาท รวมเปนเงิน 3,132,800 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป เปนเงิน 2,730,800 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 402,000 บาท)
2.1.4 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตั้งไว
201,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด ระดับ 8 ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท/คน เปนเงิน 201,600 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)
2.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว
282,240 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ระดับ 8
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของขาราชการฯลฯ พ.ศ.2547 เปน
เงิน 201,600 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งไวเปนเงิน 117,700 บาท ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เปนเงิน 75,800 บาท และแผนงานรักษาความสงบ เปนเงิน 41,900 บาท)
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2.1.6 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 1,469,400 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา จํานวน 9 อัตรา เปนเงิน 1,428,000 บาท และเปนเงินปรับปรุง
คาจางประจําป เปนเงิน 41,400 บาท รวมเปนเงิน 1,469,400 บาท ตั้งจายจากรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เปนเงิน
349,600 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ เปนเงิน 1,119,800 บาท)
2.1.7 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว
22,300 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งไวเปนเงิน 7,500 บาท ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ)
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (รอยละ 2 – 4) ของลูกจางประจําที่มีอัตราคาจางเต็มขั้น ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและ ลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544 เปนเงิน 14,800 บาท
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เปนเงิน
7,400 บาท แผนงานรักษาความสงบ เปนเงิน 7,400 บาท)
ตั้งไว 2,560,500 บาท
2.2 หมวดคาจางชั่วคราว
2.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
ตั้งไว 1,976,600 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 8 อัตรา พนักงานจางทั่วไป
22 อัตรา รวมเปนเงิน 1,976,600 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เปนเงิน 143,300 บาท และ
แผนงานการรักษาความสงบ เปนเงิน 1,833,300 บาท)
2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว
583,900 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 8 อัตรา พนักงานจางทั่วไป
22 อัตรา รวมเปนเงิน 583,900
บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เปนเงิน 53,600 บาท และแผนงานการ
รักษาความสงบ เปนเงิน 530,300 บาท)
ตั้งไว 7,880,700
บาท แยกเปน
2.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
ตั้งไว 2,635,300
บาท แยกเปน
2.3.1 ประเภทเงินคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตั้งไว 1,980,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภา เดือนละ13,750 บาท เปนเงิน 165,000 บาท และรอง
ประธานสภา เดือนละ 11,250 บาท เปนเงิน 135,000 บาท รวมตั้งไวเปนเงิน 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 8,750 บาท จํานวน 16 คน
รวมตั้งไวเปนเงิน 1,680,000 บาทตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เ งิ น ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
ประโยชนตอบแทนอื่น ของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
2.3.2 ประเภทเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอทองถิ่น
ตั้งไว 48,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจที่มาปฏิบัติหนาที่ตํารวจเทศกิจใหแกเทศบาล จํานวน 2 คน
คนละ 2,000 บาท/เดือน ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)
2.3.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 110,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ซึ่งไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตั้งไว 110,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 90,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 20,000 บาท)
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2.3.4 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 214,800 บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งไว
214,800 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 202,800 บาท แผนงานการรักษาความสงบ
12,000 บาท)
2.3.5 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว
60,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจายได ตั้งไว 60,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 20,000 บาท แผนงานการรักษา
ความสงบ เปนเงิน 40,000 บาท )
2.3.6 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 220,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล และ ลูกจางประจํา ที่มี
สิทธิเบิกจายได ตั้งไว 220,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เปนเงิน 70,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ ภายใน เปนเงิน 150,000 บาท)
2.3.7 ประเภทคาเบี้ยประชุม
ตั้งไว
2,500 บาท
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตั้งไว 2,500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่น ของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ฯลฯ พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
คาใชสอย
ตั้งไว 4,017,400 บาท แยกเปน
2.3.9 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 2,005,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหแกเทศบาล เชน
คาบอกรับวารสาร/หนังสือพิมพรายวัน คาสั่งซื้อระเบียบ/คูมือการปฏิบัติราชการ หรือเอกสารอื่นๆ คาจางเหมาการดูแลความ
สะอาดอาคารสํานักงาน (ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี) คาจางเหมาดูแลปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การสงเสริมสนับสนุนความสงบเรียบรอยในชุมชน)
และเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 1,970,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน
35,000 บาท )
2.3.10. ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 230,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสรางหรือวัสดุตาง ๆ ของเทศบาล ที่ชํารุดเสียหาย
รวมทั้งบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสรางตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วําป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป เปนเงิน 80,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 150,000 บาท)
2.3.11 ประเภทรายจายรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 1,422,400 บาท
 คารับรอง
ตั้งไว 512,400 บาท
(ก) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว 512,400 บาท
- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองชัยนาท เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง โดยตั้งจายในอัตราไมเกินปละ 1%
ของรายไดจริงของ ปงบประมาณที่ลวงมาไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และ เ งิ น ที่ มี ผู
อุทิศให ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ปงบประมาณ พ.ศ.
2550 เทศบาลมีรายไดจริงไมรวมเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม เทากับ 48,618,646.05 บาท
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หักเงินผูอุทิศให 369,560 บาท คงเหลือ 48,249,086.05 บาท ตั้งไว รอยละ 1 เทากับ 482,400 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
(ข) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น เชน คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ ที่ใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการ เปนเงิน 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
 คาใชจายในพิธีการทางศาสนา
ตั้งไว
50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาพิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี หรืองานราชพิธีตางๆ เชน คาจัดซื้อ/ทํา พวงมาลา พานพุม
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจักรี วันปยมหาราช เปนตน ตั้งจายจากเงิน รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
 คาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล
ตั้งไว
50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล เชน คาดอกไม ธูปเทียน คาปจจัยถวยพระคาอาหาร
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
ตั้งไว 200,000 บาท
 คาใชจายในการจัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 116 วัน จากวันแมสูวันพอ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกี ยรติ 116 วัน จากวันแมสูวันพอ เชน
คาดอกไม ธูปเทียน คาปจจัยถวายพระ คาอาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
 คาใชจายโครงการอบรมสัมมนา
ตั้งไว 300,000 บาท
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและลูกจาง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ดานการพัฒนาทางการเมือง การ
ปกครองทองถิ่น เชน คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมารถยนต คาพิธีการตางๆ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
 คาใชจายในการฝกอบรม อปพร.
ตั้งไว 200,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยจาย เปนคาวัสดุ
อุปกรณในการฝกอบรม คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาจางเหมาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาพิธีการตางๆ เปนตน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การสงเสริม
สนับสนุนความสงบเรียบรอยในชุมชน)
 คาใชจายโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว
20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยจาย เปน
คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาพิธีการตาง ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การสงเสริมสนับสนุน
ความสงบเรียบรอยในชุมชน)
 คาใชจายโครงการรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของ อปพร.
ตั้งไว
10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในโครงการรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของ อปพร. เปนคาวัสดุ อุปกรณใน
การจัดทําโครงการคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาพิธีการตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การสงเสริมสนับสนุนความสงบเรียบรอย
ในชุมชน)
 คาใชจายในการจัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือน
ตั้งไว
10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝกซอมแผน ปองกันภัย
ฝายพลเรือน ตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2548 เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ

3 -31
อุปกรณ และคาพิธีการตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การสงเสริมสนับสนุนความสงบเรียบรอยในชุมชน)
 คาใชจายโครงการฝกอบรมสรางเสริมทักษะในการปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว
20,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยโครงการฝ ก อบรม เป น ค า วั ส ดุ อุ ป กรณ ในการฝ ก อบรม ค า อาหารเครื่ อ งดื่ ม
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การสงเสริมสนับสนุนความสงบเรียบรอยในชุมชน)
 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต
ตั้งไว
15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนคาอาหารตลอด โครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การ
สงเสริมสนับสนุนความสงบเรียบรอยในชุมชน)
 คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
ตั้งไว
15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปนคาอาหารตลอดโครงการ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การสงเสริม
สนับสนุนความสงบเรียบรอยในชุมชน)
 คาใชจายโครงการรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาลอาหารและดนตรี
ตั้งไว
10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับผูออกปฏิบัติหนาที่ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การสงเสริม
สนับสนุนความสงบเรียบรอยในชุมชน)
 คาใชจา ยโครงการอาสาสมัคร(อปพร)รวมใจชวยเหลือ
ผูประสบภัยอุบัติเหตุทางถนน (กูภัย)
ตั้งไว
10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับผูออกปฏิบัติหนาที่ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การสงเสริม
สนับสนุนความสงบเรียบรอยในชุมชน)
2.3.12 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 360,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของสมาชิกสภาเทศบาล
คณะเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และเพื่อจายเปนคาซื้อพวงมาลัย ดอกไม ของขวัญของรางวัลที่มอบใหแกหนวยงาน/องคกรอื่นในนามของเทศบาล คาจัดซื้อ
น้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ สําหรับ สนับสนุนจังหวัดหรือหนวยงานอื่น กรณีขอความอนุเคราะห ตั้งไว 360,000 บาท จายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 310,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน
50,000 บาท)
คาวัสดุ
ตั้งไว 1,228,000 บาท
2.3.13 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 140,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกโรเนียว แฟม คาถายเอกสาร
วัสดุเครื่องดับเพลิง และวัสดุที่ใชกับเครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เปน
เงิน 120,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 20,000 บาท )
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2.3.14 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว
26,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลั๊กและสวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 6,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน เปนเงิน 20,000 บาท )
ตั้งไว
21,000 บาท
2.3.15 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่นหรือน้ํายา
ลางเครื่องสุขภัณฑ ถวย จาน ชาม แกว จานรอง กระติกน้ํารอน สายยาง กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน11,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 10,000 บาท )
2.3.16 ประเภทวัสดุกอสราง
ตั้งไว 25,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร แปรงทาสี ปูนซีเมนต อิฐ หิน ปูน
ทราย ซีเมนต็บล็อค กระเบื้อง สังกะสี เครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เปนเงิน 5,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 20,000 บาท)
2.3.17 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 200,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล ตลับลูกปน น้ํามันเบรก
น้ํามันกลั่น แบตเตอรรี่ หัวเทียน และอะไหลตาง ๆ ของรถยนต เรือยนต เรือยนต ดับเพลิง เครื่องหาบหาม ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน
150,000 บาท)
2.3.18 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 500,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี สําหรับรถยนต รถบรรทุกน้ํา
รถยนตดับเพลิงรถจักรยานยนต ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 200,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 300,000
บาท)
2.3.19 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ตั้งไว
1,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายา เวชภัณฑ ตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
2.3.20 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
15,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปบันทึกเสียง กระดาษโปสเตอร โฟรม ภูกันและสี คาแผนพับ แผนปายปด
ประกาศ ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ของงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
2.3.21 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว 150,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง หมวก รองเทา ของพนักงานดับเพลิง และ
เครื่องแตงกายของ อปพร. ตามหลักเกณฑ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3 / ว 1024 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง
การเบิกจายวัสดุเครื่องแตงกายชุดฝก อปพร. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน)
2.3.22 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ แถบพิมพ
ตลับหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 40,000 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 10,000 บาท)
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2.3.23 ประเภทคาวัสดุเครื่องดับเพลิง
ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมี สายสงน้ําดับเพลิง ขอแยกดับเพลิง ขอตอ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน)
ตั้งไว 2,969,000 บาท แยกเปน
2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
2.4.1 ประเภทคาไฟฟา
ตั้งไว 2,800,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสาธารณะ และที่ใชในอาคารสํานักงาน และไฟฟาที่ใชในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
2.4.2 ประเภทคาน้ําประปา
ตั้งไว
60,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในอาคารสํานักงาน และอาคารงานปองกันฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 30,000 บาท)
2.4.3 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว
59,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทประจําเดือน และคาบํารุงรักษาเลขหมาย ของสํานักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร และงานปองกันฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนเงิน 52,000 บาท
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน เปนเงิน 7,000 บาท)
2.4.4 ประเภทคาไปรษณียโทรเลข
ตั้งไว
50,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาไปรษณียลงทะเบียน คาโทรเลข คาธนานัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

**********************************************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองคลัง Division of Finance
------------------------------------------------------------------

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 3,432,800 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว 3,432,800
บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว 2,630,300
บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
ตั้งไว 2,558,300 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 13 อัตรา เปนเงิน 2,461,100 บาท
เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล เปนเงิน 97,200 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 72,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตามหนังสือ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เปนเงิน 72,000 บาท
ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ตั้งไว
98,500 บาท
1.2. หมวดคาจางชั่วคราว
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
ตั้งไว 98,500
บาท
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 80,600 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวั น ที่ 14 กรกฎาคม 2551 เป น เงิ น 17,900 บาท ตั้ ง จ า ยจากรายได
(ปรากฎในแผนงานบริหาร งานทั่วไป)
ตั้งไว
673,000
บาท แยกเปน
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
ตั้งไว
421,000
บาท แยกเปน
1.3.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 80,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ตั้งไว 110,400 บาท
1.3.2 ประเภทคาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
1.3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจายได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น ช ว ยเหลื อ ค า รั ก ษาพยาบาลของพนั ก งานเทศบาลและลู ก จ า งประจํ า
ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
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1.3.5 ประเภทเงินชวยเหลือบุตร
ตั้งไว
600 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกจายได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
คาใชสอย
ตั้งไว
103,000
บาท แยกเปน
1.3.6 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
3,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหแก
หรือเอกสารอื่นๆ
เทศบาล เชน คาบอกรับวารสาร /หนังสือพิมพรายวัน
คาสั่งซื้อระเบียบ/คูมือการปฏิบัติราชการ
และเพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.3.7 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสรางหรือวัสดุตางๆ เชน เครื่องพิมพดีด
เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ของกองคลังที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)
1.3.8 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการตาง ๆ ดังนี้
U

U

9 คาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารวาง / เครื่องดื่ม คาพิธีการเปด ปด การอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณปรับปรุงแผนที่ภาษี ทะเบียนคุมผูชําระภาษี ปรับปรุงเลข รหัสประจําแปลงที่ดิน คาจาง
เหมาบริการออกสํารวจภาคสนาม และคาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน
บริหารทั่วไป)(ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
1.3.9 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 60,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และเพื่อจายเปนคาปรับปรุงแผนที่ภาษี
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี ปรับปรุงเลขรหัสประจําแปลงที่ดิน เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
คาวัสดุ
ตั้งไว 149,000 บาท แยกเปน
1.3.10 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 40,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกโรเนียว แฟม
คาถายเอกสาร แบบพิมพตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.3.11 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 1,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลั๊กและสวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร
ถานเครื่องคิดเลข ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ตั้งไว
3,000 บาท
1.3.12 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
U
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1.3.13 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก
หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.3.14 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ น้ํามันเบนซิน น้ํ ามันเครื่อง จารบี สําหรับรถจักรยานยนต ฯลฯ
ของกองคลัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.3.15 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษโปสเตอร โฟม ภูกันและสี ฯลฯ เพื่อจัดทําแผนปาย/แผนพับ
ประชาสัมพันธใหประชาชนมาชําระภาษี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
1.3.16 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
ตลับหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ตั้งไว 31,000 บาท แยกเปน
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
1.4.1 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทประจําเดือนและคาบํารุงรักษาเครื่อง ของกองคลัง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.4.2 ประเภทคาไปรษณียโทรเลข
ตั้งไว 1,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาไปรษณียลงทะเบียน คาโทรเลข คาธนานัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
U
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองชาง Division of Public Work
------------------------------------------------------------------

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 10,153,800 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว 10,153,800
บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว 5,515,300
บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
ตั้งไว 3,096,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 11 อัตรา เปนเงิน 2,821,560 บาท
และจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานเทศบาลวิสามัญ จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 183,120 บาท พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 1,001,280 บาท
ประจําป เปนเงิน 91,320 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 2,094,720 บาท)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 145,400 บาท
- เพื่อจายใหกับ พนักงานเทศบาลสามัญ เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา
เปนเงิน
36,000 บาท ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา)
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน (รอยละ 2 – 4 – 6 – 8) ของพนักงานเทศบาล ซึ่งไดรับ
เงินเดือน ขั้นสูงของระดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ
พ.ศ. 2547 เปนเงิน 13,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมฯ)
- เพื่อ จา ยเปน เงิน ตอบแทนพิเศษ (รอยละ 2 – 4) ของพนัก งานเทศบาล ซึ่ง ไดรับ เงิน เดือ น
ถึงขั้นสูงของระดับ หรือตําแหนง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจํา ฯลฯ พ.ศ. 2544 (เงินเดือนเต็มขั้น) เปนเงิน 28,700 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 10,700 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,000 บาท)
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง
ในระดับ 8 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ พ.ศ. 2547
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎใน แผนงานเคหะและชุมชน)
บาท
1.1.3 เงินประจําตําแหนง ของผูบริหาร
ตั้งไว 67,200
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ของพนักงานเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชางระดับ 8 ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 2,157,500 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา จํานวน 14 อัตรา เปนเงิน 2,122,460 บาท และ
เงิ น ปรั บ ปรุ ง ค า จ า งลู ก จ า งประจํ า เป น เงิ น 35,040 บาท ตั้ ง จ า ยจากรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน
เปนเงิน 149,300 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 2,008,200 บาท)
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1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 49,200 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (รอยละ 2 – 4) ของลูกจางประจําที่มีอัตราคาจางเต็มขั้น
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและ ลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544 เปนเงิน 49,200 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน เปนเงิน 6,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา เปนเงิน 43,200 บาท)
1.2. หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไว
749,600 บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
ตั้งไว 746,600 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า จ า งให แ ก พ นั ก งานจ า งทั่ ว ไป จํ า นวน 7 อั ต รา เป น เงิ น 426,720 บาท
และ พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 155,080 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 581,800 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวั น ที่ 14 กรกฎาคม 2551 เป น เงิ น 167,800 บาท ตั้ ง จ า ยจากรายได
(ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
ตั้งไว 3,873,900 บาท แยกเปน
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
ตั้งไว 637,900 บาท แยกเปน
1.3.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ซึ่งไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน เปนเงิน 15,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 15,000 บาท)
ตั้งไว 120,000 บาท
1.3.2 ประเภทคาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ตั้ ง จ า ยจากรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน เป น เงิ น 78,000 บาท แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
เปนเงิน 42,000 บาท)
1.3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 186,500 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจายได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนเปนเงิน 77,500 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา เปนเงิน 109,000 บาท)
1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิ
เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 200,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 100,000 บาท )
1.3.5 ประเภทเงินชวยเหลือบุตร
ตั้งไว 1,400 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกจายได
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ตั้ ง จ า ยจากรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน เป น เงิ น 950
บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 450 บาท )
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ตั้งไว 1,440,000
บาท แยกเปน
คาใชสอย
1.3.7 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 1,320,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหแก
เทศบาล เช น ค า บอกรั บ วารสาร/หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น ค า สั่ ง ซื้ อ ระเบี ย บ/คู มื อ การปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ เอกสารอื่ น
และเพื่ อ จ า ยเป น ค า ธรรมเนี ย ม และค า ลงทะเบี ย นในการฝ ก อบรมสั ม มนา ค า รั ง วั ด ในการตรวจสอบแนวเขตที่ ดิ น
คาเจาะสํารวจดินและคาสํารวจออกแบบประมาณการราคา คาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ คาจางเหมาดูแลสวนสาธารณะ
คาจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
เปนเงิน 1,290,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา เปนเงิน 30,000 บาท )
1.3.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 70,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสรางหรือวัสดุตาง ๆ ของกองชาง
ที่ชํารุดเสียหาย รวมทั้งคาบํารุง รักษาซอมแซมเครื่องจักรกล ตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน เปนเงิน 50,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 20,000 บาท)
1.3.9 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 25,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 25,000 บาท )
ตั้งไว 1,796,000 บาท แยกเปน
คาวัสดุ
1.3.10 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 25,,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ สํ า นั ก งาน เช น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ ยางลบ หมึ ก โรเนี ย ว
แฟม กระดาษพิมพเขียว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.11 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 600,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลั๊กและสวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร
โคมไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.12 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 3,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.13 ประเภทวัสดุกอสราง
ตั้งไว 700,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเชน อิฐ หิน ปูน ทราย ไม ฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 100,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 600,000 บาท)
1.3.14 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 20,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรม และการ
โยธา เปนเงิน 10,000 บาท)
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1.3.15 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 200,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี สําหรับรถยนต
เครื่องจักรกล ของกองชาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 90,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 110,000 บาท)
1.3.16 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กระดาษโปสเตอร ผาขาว โฟม ภูกันและสี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 10,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 20,000 บาท)
1.3.17 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
ตลับหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.18 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง หมวก รองเทา ใหแกเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานดานการติดตั้งซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
เปนเงิน 5,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 5,000 บาท)
1.3.19 ประเภทคาวัสดุการเกษตร
ตั้งไว 160,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ พันธุพืช พันธุไม ปุย ยาปราบศัตรูพืช กระถางตนไม ดินผสม แกลบ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
ตั้งไว 5,000 บาท
1.3.20. ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกาซหุงตม ลมออกซิเจน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
1.3.21. ประเภทวัสดุอื่น
ตั้งไว 3,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ไมเขาลักษณะรายจายคาวัสดุดังกลาวขางตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน)
ตั้งไว
15,000 บาท
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
1.4.1 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทและคาบํารุงรักษา ของกองชาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
********************************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม Division of Public Health and Environment
**************************************************************************************************
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 21,678,600 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว
21,678,600 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
3,095,800 บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว 1,360,200 บาท
- เพื่อ จายเปน เงิน เดือนใหแกพ นักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 1,305,720 บาท
และ จายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เปนเงิน 54,480 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
เปนเงิน 1,101,720 บาท และแผนงานการพาณิชย เปนเงิน 258,480 บาท )
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 158,400 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงระดับ 8
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ฯลฯ พ.ศ. 2547 จํานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข)
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ใหแกพนักงานผูมีสิทธิไดรับเงิน
ประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท โดยตั้ ง จ า ยจากรายได
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข)
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 ฯลฯ จํานวน 2 อัตรา เดือนละ
1,000 อัตรา เปนเงิน 24,000 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข)
1.1.3 เงินประจําตําแหนง ของผูบริหาร
ตั้งไว
176,400 บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ของพนักงานเทศบาล ตําแหนงในระดับ 8 ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
67,200 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข)
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ใหแกพนักงานผูมีสิทธิไดรับเงิน
ประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ในอัตราเดือนละ 5,600ท บาท จํานวน 1 อัตรา และ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
109,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข)
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 1,369,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น ค า จ า งลู ก จ า งประจํ า จํ า นวน 10 อั ต รา เป น เงิ น 1,335,400 บาท
และเงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํา เปนเงิน 33,600 บาท รวมเปนเงิน 1,368,960 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 149,300 บาท แผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 738,160 บาท และแผนงานการพาณิชย
เปนเงิน 436,540 บาท)

3-42
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 31,800 บาท
-เพื่อจาย เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา เปนเงิน 12,500 บาท ทั้งนี้เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 4,900 บาท แผนงานการพาณิชย 7,600 บาท)
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเพิ่ม (รอยละ 2–4 ) ของลูกจางประจํา ซึ่งรับคาจางขั้นสูงของระดับ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของขาราชการ และลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2547 เปนเงิน 19,300 บาท ตั้งจาย จากรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 6,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน 13,300 บาท)
1.2. หมวดคาจางชั่วคราว
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
ตั้งไว 1,674,200 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 16 อัตรา เปนเงิน 1,317,900 บาท
และจายเปนเงินคาปรับปรุงคาจาง เปนเงิน 52,100 บาท รวมตั้งไว 1,370,000 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน)
- เพื่อ จา ยเปนเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานจา ง จํานวน 16 อัตรา เปนเงิ น
304,200 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน)
ตั้งไว
15,933,600
บาท แยกเปน
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
ตั้งไว
656,600
บาท แยกเปน
1.3.1 ประเภทเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอทองถิ่น ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นมาชวยปฏิบัติงานใหกับเทศบาล
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 120,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตั้งจายจากรายได (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน )
1.3.3 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 36,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 70,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจายได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.5 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิ
เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )
1.3.6 ประเภทเงินชวยเหลือบุตร
ตั้งไว
600 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกจายได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
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1.3.7 ประเภทคาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลา สําหรับแพทยพยาบาล เจาหนาที่อื่น ๆที่เกี่ยวของ
ตั้งไว 60,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น คา ตอบแทน คา จา งพิ เ ศษ ค า ล ว งเวลาสํ า หรับ แพทย พยาบาล เจ า หนา ที่อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ สําหรับการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.8. ประเภทคาตอบแทนพยาบาล และเจาหนาที่ ที่มาปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพรวมกับเทศบาล
ตั้งไว 40,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนพยาบาล และเจ า หน า ที่ ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
รวมกับเทศบาล และเปนคาใชจายในการฝกอบรม สงเสริมความรูดานการสงเสริมสุขภาพ คาอาหาร /เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
ตั้งไว 12,097,000
บาท แยกเปน
คาใชสอย
1.3.10 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 8,588,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหแก
เทศบาล เชน คาบอกรับวารสาร/หนังสือพิมพรายวัน คาสั่งซื้อระเบียบ/คูมือการปฏิบัติราชการ หรือเอกสารอื่นๆ คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตาง ๆ คาธรรมเนียมตอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆาสัตว คาจางเหมาการ
รักษาความสะอาด คาจางเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณศูนยจักรกล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน
เปนเงิน 7,806,000 บาท แผนงานการพาณิชย
762,000 บาท)
1.3.11 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 1,500,000 บาท
- เพื่อจา ยเปนคา บํารุง รักษา หรือ ซอมแซมครุภัณ ฑสิ่ง กอสราง หรือวัสดุตาง ๆ
ของกองสาธารณสุขฯที่ชํารุดเสียหาย รวมทั้งเครื่องจักรกลและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข เปนเงิน 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 1,460,000 บาท แผนงานการพาณิชย
เปนเงิน 20,000 บาท)
1.3.12 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 1,979,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการตางๆ ดังนี้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 1,819,000 บาท
แผนงานการพาณิชย 160,000 บาท)ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 คาใชจายโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในทุกกลุมอายุ
ตั้งไว
130,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการเชน อาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนผูนําการออกกําลังกายและ
คาวัสดุอุปกรณคากระแสไฟฟา คาใชจายในการเขารวมแขงขัน ชุดออกกําลังกายในการแขงขันในกลุมวัยเรียน ประชาชนทั่วไป
(แอโรบิค) และวัยสูงอายุ (ไทเกก) และคาใชจาย อื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมใหกับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ป
ที่มีภาวะน้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
ตั้งไว
10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ อาหารเสริม สําหรับเด็กที่มีอายุแรกเกิด - 6 ป ที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานและคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการอบรม อสม. ตอเนื่อง
ตั้งไว
150,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม เชน คาจางเหมาทําอาหาร/ เครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ
และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
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 คาใชจายโครงการฝกอบรมรานแตงผมรานเสริมสวยและศึกษาดูงาน

ตั้งไว
50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม เชน คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาพิธีการ คาตอบแทนวิทยากร
คาจางเหมาพาหนะ คาวัสดุและอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข)
 คาใชจายฝกอบรม อสม. และทัศนศึกษาดูงาน
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม เชน คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาพิธีการเปดปดการอบรม
คาตอบแทนวิทยากรคาจางเหมารถ คาที่พัก คาวัสดุและอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ตาม โครงการ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารานอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร
(เทศกาลอาหารและดนตรี)
ตั้งไว 700,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม เชน จางเหมาทําอาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
และเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใชในกิจกรรมของโครงการ และคามหรสพ คาจางเหมาศิลปน คาเชาเต็นท คามิเตอร
ชั่วคราว คากระแสไฟฟา คาตบแตงสถานที่ เวทีการแสดงและอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการอบรม อสร. ในโรงเรียนเขตเทศบาล
ตั้งไว
10,000 บาท
- เพื่อ จา ยเป นค าใชจายในการอบรม เชน จางเหมาทําอาหาร/เครื่องดื่ ม จายเปนคา ตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการสาธารณสุข)
 คาใชจายอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน
(อย.นอย) และสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ตั้งไว
10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม เชน คาจางเหมาทําอาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
คาชุดตรวจ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆใชในกิจกรรมตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการรณรงคลดปริมาณขยะมูลฝอย
และการนํากลับมาใชใหม
ตั้งไว 15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค เชน คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาพิธีการ คาตอบแทนวิทยากร
คาจางเหมาบริการ คาวัสดุและอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
ตั้งไว 150,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม เชน คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาพิธีเปดปดการอบรม ค า จั ด ซื้ อ
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คาเวชภัณฑที่ใชเกี่ยวกับการตอน ทําหมัน คาวัสดุและ อุ ป ก ร ณ แ ล ะ ค า ใ ช จ า ย อื่ น ๆ
ตามโครงการ จํานวน 16 ชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาใชจายโครงการอบรมการแกไขปองกันเหตุรําคาญจากสถานประกอบการ ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม เชน คาจางเหมาทําอาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
และ คาวัสดุและอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการอนุบาลสัตว (สุนัขจรจัด)
ตั้งไว
10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาจับสุนัข และคาเวชภัณฑ จัดซื้อยาสลบสัตว และ คาวัสดุและอุปกรณ
และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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 คาใชจายโครงการชุมชน รวมมือ รวมใจ รักสะอาด

ตั้งไว
70,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาดําเนินกิจกรรมดานการรักษาความสะอาดในชุมชน คาจางเหมาทําอาหารและ
เครื่องดื่ม ใหกับพนักงานและองคกรชุมชน สัปดาหละ 2 วัน (วันอังคาร, วันพฤหัสบดี)และ คาวัสดุและอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการอบรมและฟนฟูศักยภาพ อสม. ในวัน อสม. แหงชาติ ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน อาหาร /เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาพิธีการ
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการคลินิกเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง,และออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ เขตเทศบาล
ตั้งไว 85,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ดํ า เนิ น การ เช น ค า ยา , เวชภั ณ ฑ , ค า ตอบแทนแพทย แ ละพยาบาล
คาจางเหมาอาหาร /เครื่องดื่ม , คาวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ตั้งไว 216,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม เชน คาจางเหมาทําอาหาร/เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของชมรมผูสูงอายุ
ตั้งไว 150,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงาน เชน คาจางเหมาทําอาหาร/เครื่องดื่ม คาพิธี
เปด -ปดการอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมารถ คาที่พัก คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย อื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายโครงการรณรงคปองกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต
ตั้งไว 13,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาจางเหมาทําอาหาร/เครื่องดื่ม แผนตรวจน้ําตาลในเลือด
เข็มเจาะเลือด คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายในการอบรมทางดานสาธารณสุข (กลุมเสี่ยง)
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาพิธีเปด - ปด
โครงการ และคาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
 คาใชจายในการอบรมทางดานสาธารณสุข (กลุมผูประกอบการ)
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารานอาหารและแผงลอย
จํ า หน า ยอาหาร เช น ค า อาหาร/เครื่ อ งดื่ ม ค า ตอบแทนวิ ท ยากร ค า พิ ธี เ ป ด - ป ด โครงการ และค า วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละ
คาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.3.13 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 30,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข เปนเงิน 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 5,000 บาท
แผนงานการพาณิชย
เปนเงิน 5,000 บาท)
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ตั้งไว 3,180,000 บาท แยกเปน
คาวัสดุ
1.3.14 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 30,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกโรเนียว แฟม
คาถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 28,000 และแผนงานการพาณิชย
เปนเงิน 2,000 บาท)
1.3.15 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 25,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลั๊กและสวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 5,000
บาท แผนงาน การพาณิชย 5,000 บาท )
1.3.16 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 150,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ถังน้ํา เขง
ถังรองรับขยะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 14,000 บาท แผนงานเคหะและ
ชุมชน เปนเงิน 126,000 บาท แผนงานการพาณิชย เปนเงิน 10,000 บาท )
1.3.17 ประเภทวัสดุกอสราง
ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ไม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
(ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 95,000 แผนงานการพาณิชย เปนเงิน 5,000 บาท)
1.3.18 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 400,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก
หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน
395,000 บาท )
1.3.19 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 2,000,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี สําหรับรถยนต
รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล ของสาธารณสุข ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข เปนเงิน 100,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน เปนเงิน 1,800,000 บาท แผนงานการพาณิชย เปนเงิน
100,000 บาท)
1.3.20 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ตั้งไว 400,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายา เวชภัณฑ ตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 350,000 บาท แผนงานการพาณิชย 50,000 บาท)
1.3.21 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปบันทึกเสียง กระดาษโปสเตอร โฟม ภูกันและสี ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )
1.3.22 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว
50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เสื้อ ถุงมือ รองเทา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 5,000 บาท แผนงานการเคหะและชุมชน เปนเงิน 45,000 บาท)
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1.3.23 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
เชน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพ ตลับหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
ตั้งไว
765,000 บาท แยกเปน
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
1.4.1 ประเภทคาไฟฟา
ตั้งไว 680,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชกระแสไฟฟาที่ใชในการสูบน้ําบําบัดน้ําเสีย คาใชกระแสไฟฟาบอกําจัดขยะ
และศูนยเครื่องจักรกล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 670,000 บาท แผนงาน การพาณิชย
เปนเงิน 10,000 บาท )
1.4.2 ประเภทคาน้ําประปา
ตั้งไว 45,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในอาคารศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 2 แหง และโรงฆาสัตว
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 35,000 บาท แผนงานการพาณิชย เปนเงิน 10,000 บาท)
1.4.3 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 40,000 บาท
ของกองสาธารณสุข
- เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทประจําเดือนและคาบํารุงรักษา
และศูนยบริการสาธารณสุข ทั้ง 2 แหงตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว
210,000 บาท
1.5.1 ประเภทอุดหนุนสวนราชการอื่น
ตั้งไว
30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติด
เชื้อ H.I.V. ของอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามหนังสืออําเภอเมืองชัยนาท ที่ ชน 0117/ ว 2424 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข)
1.5.2 ประเภทอุดหนุนองคกรเอกชน
ตั้งไว
180,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล คาดําเนินงานของ
อสม. ในเขตชุมชน จํานวน 18 ชุมชน ๆ ละ 10,000 บาทตามโครงการ/กิจกรรม ดานการพัฒนาศักยภาพ การแกไขปญหา
สาธารณสุขในเรื่องตางๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องตน ในศูนย (ศสมช.) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข)

****************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองการศึกษา Division of Education
…………………………………………………………………………
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 57,613,400 บาท แยกเปน
ตั้งจายจากรายได
7,914,900 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
49,698,500 บาท
ตั้งไว รวม
57,313,400 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งจายจากเงินรายได
7,914,900 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 49,398,500 บาท
ตั้งไว
40,615,100 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตั้งไว 1,942,500 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 1,876,140 บาท เพื่อจายเปนเงิน
ปรับ ปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล เปนเงิน 66,360 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล
ตั้งไว
109,200 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงในระดับ 8 ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ฯลฯ พ.ศ.2547 ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการกรณีปกติ ตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีคุณสมบัติและผานการประเมิน
ตามหลักเกณฑที่ สํานักงาน ก.ท.กําหนด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เปนเงิน 42,000 บาท ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว
48 ลว. 3 เม.ย.2549 ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการศึกษา)
1.1.3 เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร
ตั้งไว 67,200 บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ในระดับ 8 ใน อั ต ราเดื อ นละ 5,600
บาท เป น เงิ น
67,200 บาท ตามระเบียบ วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการศึกษา)
1.1.4 ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
ตั้งไว 30,872,200 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูเทศบาล ระดับอนุบาล จํานวน 34 อัตรา เปนเงิน 4,536,240 บาท
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เปนเงิน 297,960 บาท รวมเปนเงิน 4,834,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูเทศบาล ระดับภาคบังคับ จํานวน 97 อัตรา เปนเงิน 24,861,160
บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป เปนเงิน 1,176,840 บาท รวมเปนเงิน 26,038,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล
ตั้งไว 7,049,800 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน ใหกับพนักงานครูเทศบาล ภาคบังคับ 454,200 บาท ที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา)
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- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล เปนเงิน 343,200 บาท ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา)
เพื่ อ จา ยเป นค า ตอบแทนพิเ ศษครูแ ละภารโรงที่ มี เงิ น เดื อ นเต็ม ขั้ นของระดับ (ร อ ยละ 2-4) เป น เงิ น
72,400 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการฯ พ.ศ. 2544 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานครูเทศบาล ระดับอนุบาล และระดับภาคบังคับ ที่มีคุณสมบัติและผาน
การประเมินตามหลักเกณฑที่ สํานักงาน ก.ท.กําหนด เปนเงิน 6,180,000 บาท ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 48
ลว. 3 เม.ย.2549 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา)
1.1.6 ประเภทเงินอื่นๆ
ตั้งไว 15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินฯ (ผูทรงคุณวุฒิ)ในการตรวจและประเมินความชํานาญการ
หรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ประเมินระดับ 6 คนละ 500 บาท ประเมิน
ระดับ 8 คนละ 800 บาท ประเมินระดับ 9 คนละ 1,300 บาท เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- เพื่อจายเปนคาบริหารจัดการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาล ในอัตราคนละ 200 บาท เปนเงิน
5,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
ตั้งไว 559,200 บาท
1.1.7 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา ตําแหนงภารโรง จํานวน 4 อัตรา เปนเงิน 537,960 บาท
และคาปรับปรุงคาจางประจําป 21,240 บาท เปนเงิน 559,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
ตั้งไว 2,573,500 บาท
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
ตั้งไว 1,823,500 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป เดือนละ
5,760 บาท จํานวน 20
อัตรา เปนเงิน
1,382,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงภารโรง เดือนละ 5,760 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
69,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (วุฒิปริญญาตรี) เดือนละ
7,940 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 95,300 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็กเล็ก(วุฒิ ปวช.) จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน
69,200บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกเจาหนาที่สนับสนุนการสอน เดือนละ
5,760
บาท
จํานวน 3 อัตรา อัตราละ 5,760 บาท เปนเงิน 207,400 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว 750,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 20 อัตรา เปนเงิน 585,600 บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
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- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงภารโรง เปนเงิน 29,280 บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏตามแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
1 อัตรา เปนเงิน 18,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2551ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็กเล็ก(วุฒิ ปวช.) จํานวน
1 อัตรา เปนเงิน 29,280บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2551 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกเจาหนาที่สนับสนุนการสอน จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน
87,840 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา)
1.3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ตั้งไว รวม 10,584,000
บาท แยกเปน
ตั้งไว
408,000 บาท
คาตอบแทน
1.3.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ซึ่งไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.2 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 78,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา)
1.3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รพนั ก งานเทศบาลที่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก จ า ยได ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
หมวดคาใชสอย
ตั้งไว 3,441,000 บาท
1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก หรือเอกชนที่กระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหแกเทศบาลและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เชน คาจัดพิมพวารสาร คาจัดพิมพแผนพับเกี่ยวกับการศึกษา คาบอกรับวารสารหรือหนังสือทางวิชาการ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล คามาตรวัดน้ําและคาอุปกรณในการติดตั้งประปา
คาติดตั้งหมอแปลงอุปกรณไฟฟา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.6 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสรางหรือวัสดุตางๆ ของกองการศึกษาและโรงเรียน
สั ง กั ด เทศบาล ที่ ชํ า รุ ด หรื อ เสี ย หาย เช น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เครื่ อ งพิ ม พ ดี ด โต ะ เก า อี้ ฯลฯ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
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1.3.7. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 3,165,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการตางๆ ดังนี้
◙ คาใชจายในการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ
ตั้งไว 130,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
งานวิชาการ เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และคาใชจายอื่นๆ ตาม
โครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
◙ คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งไว 200,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการเปดปดการอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการคาวัสดุอุปกรณ
คาที่พักในการจัดทัศนศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
◙ คาใชจายในการแขงขันคนเกงระดับประถมฯและมัธยมศึกษา
ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า พิ ธี ก าร ค า วั ส ดุ อุ ป กรณ ค า ของขวั ญ ของรางวั ล และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ตามโครงการตั้ ง จ า ยจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
◙ คาใชจายในการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูปกครอง กรรมการศึกษาและโรงเรียน
ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
◙ คาใชจายในการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรใหแกนักเรียน
ตั้งไว 15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
◙ คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อตอตานยาเสพติด
ตั้งไว 350,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการเปด-ปดการอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาที่พักในการจัดทัศนศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
◙ คาใชจา ยในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ
ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
◙ คาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดและเนตรนารี
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการ คาจางเหมาบริการ คาเชาสถานที่คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ
ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
◙ คาใชจายในการแขงขันกีฬากลุมนักเรียนเทศบาล นักศึกษาและประชาชน
ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการเปดปดการแขงขัน คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา
ชุดวอรม คาจางเหมาบริการ คาเวชภัณฑ คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
◙ คาใชจายในการจัดดนตรีเพื่อประชาชน
ตั้งไว 45,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน คามหรสพการแสดง คาจางเหมาดนตรี เครื่องขยายเสียง คาเชามิเตอร
ไฟฟา คากระแสไฟฟา รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาฯ)

3-52
◙ คาใชจายในการจัดกิจกรรมแขงขันหมากรุกไทยและหมากกระดาน
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการเปดปดการแขงขัน คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
◙ คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการศิลปะมวยไทย
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการเปดปดการแขงขัน คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
◙ คาใชจายในพิธีการทางศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ
ตั้งไว 500,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันเขา
พรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเด็กแหงชาติ งานมหกรรมหุนฟางนก งานวันสมโอ ฯลฯ เปนคาพิธีการทางศาสนา ดอกไม
ธูปเทียน คาจตุปจจัยไทยทาน คาอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ในการจัดงานตามโครงการตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
◙ คาใชจายในการจัดงานวันขึ้นปใหม
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาพิธีการทางศาสนา คาจตุปจจัยไทยทาน คาอาหารเครื่องดื่ม คามหรสพการแสดง คาเชามิเตอรไฟฟา
คากระแสไฟฟา รวมทั้งคาวัสดุอปุ กรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
◙ คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต
ตั้งไว 400,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาพิธีการทางศาสนา คาจตุปจจัยไทยทาน คาอาหารเครื่องดื่ม คามหรสพการแสดงคาของขวัญของ
รางวัล คาเครื่องแตงกาย คาจางเหมาดนตรีเครื่องขยายเสียง คาตอบแทนผูเขารวม ขบวนแห คาเชามิเตอรไฟฟา คากระแสไฟฟา
รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
◙ คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ตั้งไว 500,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาพิธีการทางศาสนา คาจตุปจจัยไทยทาน คาอาหารเครื่องดื่ม คามหรสพการแสดงคาการแสดง
อุปรากรจีน (งิ้วแตจิ๋ว,งิ้วไหหลํา) คาของขวัญของรางวัล คาเครื่องแตงกาย คาจางเหมา ดนตรีเครื่องขยายเสียง คาตอบแทนผูเขารวม
ขบวนแห คาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาจางเหมาจัดทํากระทง คาพลุดอกไมไฟ
คาจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี คาเชา
มิเตอรไฟฟา คากระแสไฟฟา รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
◙ คาใชจายในการจัดงานบรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอน
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอนประมาณ 200 องค เชน คาพิธีการทางศาสนา
คาจตุปจจัยไทยทาน เครื่องอัตถะบริขาร คาอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งคาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
◙ คาใชจายในการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบาน
ตั้งไว 15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจการลูกเสือชาวบาน และคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการรวมพิธีการฯตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
◙ คาใชจายโครงการสอนเสริมนักเรียน นักศึกษา เพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนครูผูสอน คาเชาสถานที่ คาจางเหมาบริการ วัสดุอุปกรณประกอบในการเรียนการสอน
และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
□ เงินอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งไว 200,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการเปดปดการอบรม คาตอบแทนวิทยากร
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คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ คาที่พัก ในการจัดทัศนศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
□ เงินอุดหนุนโครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด
ตั้งไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการเปดปดการอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาที่พัก ในการจัดทัศนะศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
□ เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
ตั้งไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการเปดปดการอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาที่พัก ในการจัดทัศนศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
□ เงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียน-เยาวชน
ในระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ
ตั้งไว 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาพิธีการเปดปดการแขงขัน คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ กีฬา คาชุดกีฬา
ชุดวอรม คาจางเหมาบริการ คาเวชภัณฑ คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
□ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯ
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อเปนคาใชจายในการประกวด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาดีเดน และ
คาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.8 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ หมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 156,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่ไดรับ
คําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ตั้งไวเปนเงิน 20,000 บาท จายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง จัดสรรใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 3
โรงเรียนๆละ 24,000 บาท และกองการศึกษา เปนเงิน 96,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สําหรับผูดูแลเด็กเล็ก ศูนยละ 1 ทุน
ตั้งไวเปนเงิน 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
หมวดคาวัสดุ
ตั้งไว 6,735,000 บาท
1.3.9 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 80,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ สําหรับ
กองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.10 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 5,000
บาท
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลั๊กและสวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ
และคาอุปกรณไฟฟาวิทยุ ฯลฯ สําหรับกองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
1.3.11 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอกฯลฯ สําหรับกองการศึกษา
และโรงเรียนในสังกัดฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
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1.3.12 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑสําหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.13 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว
5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.14 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว
5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถจักรยานยนต กองของกองการศึกษา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.15 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับหมึก
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรมแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)
1.3.16 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องแบบนักเรียนสําหรับแจกเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (30% ของจํานวน
นักเรียน คนละ 2 ชุด ๆ ละ 180 บาท และสําหรับแจกเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (30% ของจํานวนนักเรียน คนละ 2 ชุด ชุดละ
225 บาทโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.17 ประเภทวัสดุการศึกษา
ตั้งไว 1,190,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3
โรงเรียนโรงเรียนละ 30,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุรายหัวเด็กอนุบาล) วัสดุสํานักงาน วัสดุหนังสือ วารสารและ
ตํารา วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณกีฬา
วัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุงานบานงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุ
เครื่องเขียน คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายใน ระดับอนุบาล โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯเปนเงิน 100,000 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัสดุรายหัว) ระดับ ป.1 - ป.6 อัตราคนละ 1,900
บาท/ปและระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 อัตราคนละ 3,500 บาท/ป เปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน วัสดุหนังสือ วารสารและ
ตํารา วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณกีฬา วัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุงานบานงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุเครื่องเขียน
คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายใน รวมตั้งไว 1,000,000 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.18 ประเภทวัสดุอื่นๆ
ตั้งไว 5,120,000 บาท
- ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1–ป.4 โรงเรียนในสังกัดฯ ตั้งไว 2,500,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 6 บาท จํานวน 280 วัน
และเพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.4 อัตราคนละ 6 บาท จํานวน 264 วัน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
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- ประเภทคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1–ป.6 โรงเรียนในสังกัดฯ
ตั้งไว 2,620,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 10 บาท จํานวน 280 วัน และจายเปน
คาจัดซื้ออาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1– ป.6 (จัดสรร 60%) อัตราคนละ 10 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
ตั้งไว 340,000 บาท
1.4. หมวดคาสาธารณูปโภค
1.4.1 ประเภทคาน้ําประปา
ตั้งไว 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
1.4.2 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว
40,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทประจําเดือนและคาบํารุงรักษาเลขหมาย ของกองการศึกษาและโรงเรียน
สังกัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
ตั้งไว 3,200,800 บาท
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
ตั้งไว 3,200,800 บาท
- เงินอุดหนุนเปนเงินคาอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนอนุบาลชัยนาท (โรงเรียน
ถายโอน) สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ในอัตราคนละ 10 บาท จํานวน 200 วัน (จัดสรร 60%) เปนจํานวนเงิน
2,600,400 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- เงินอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนวัดศรีวิชัย (โรงเรียนถายโอน)
สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ในอัตราคนละ 10 บาท จํานวน 200 วัน (จัดสรร 60%) เปนจํานวนเงิน 350,400 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- เพื่อสนับสนุนเทศบาลที่เปนเจาภาพ ในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งไว
20,000บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
- เพื่อสนับสนุนจังหวัดชัยนาทในการจัดงานมหกรรมหุนฟางนก ประจําป 2552 เปนเงิน 80,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
- เพื่อสนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท ในการจัดการแขงขันกีฬาจังหวัดชัยนาท เปนเงิน 150,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ)
ตั้งไว
300,000 บาท
2. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว
300,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว
300,000 บาท แยกเปน
2.1 หมวดคาครุภัณฑ
2.1.1 ประเภทครุภัณฑการศึกษา
ตั้งไว 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยว จํานวน 300 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท
สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เนื่องจากไมมีราคากําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคา
ในทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว 2047 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองวิชาการและแผนงาน Division of Technical Services and Planning
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
2,361,400
บาท
1. รายจายประจํา
ตั้งไว รวม
2,361,400 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
1,507,000 บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
ตั้งไว 1,354,600 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน 1,304,700 บาท เพื่อจาย
เปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล เปนเงิน 49,900 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ตั้งไว 67,200 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น เป น ประจํ า ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการกองวิ ช าการและแผนงาน ระดั บ 8 ในอั ต รา
เดือนละ 5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป)
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 85,200 บาท
- เพื่อจายใหกับ พนักงานเทศบาลสามัญ เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา
เป น เงิ น 18,000 บาท ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามหนั ง สื อ กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0809.3/ ว 115
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- เพื่อ จา ยเปน คาตอบแทนรายเดือ น ใหกับ พนักงานเทศบาลที่มีสิท ธิ ไดรับ เงิน ประจํา ตํา แหนง
ในระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาทตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของขาราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2547 เปนเงิน 67,200 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป)
ตั้งไว 804,400
บาท แยกเปน
1.2 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
ตั้งไว 137,400
บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอทองถิ่น
ตั้งไว 5,000
บาท
- เพื่อจายเปนเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิด พ.ร.บ. หรือเทศบัญญัติของเทศบาลตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.2.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ซึ่งไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
1.2.3 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 76,800 บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
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1.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 5,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจายได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.2.5. ประเภทเงินชวยเหลือบุตร
ตั้งไว
600 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกจายไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป)
1.2.6 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ตั้งไว 555,000
บาท แยกเปน
คาใชสอย
1.2.7 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 520,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก หรือเอกชนที่กระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งใหแก
เทศบาล เชน คาจัดพิมพวารสาร คาจางทําปายประชาสัมพันธ คาจัดพิมพรายงานกิจการเทศบาลประจําป คาจัดพิมพแผน
พับสถานที่ทองเที่ยว คาจัดพิมพปฏิทินพรอมหมายเลขโทรศัพทของเทศบาลและระเบียบปฏิบัติในการติดตอราชการ คาเย็บเลม
เขาปกเทศบัญญัติฯ แผนพัฒนาเทศบาล คาบอกรับวารสารหรือหนังสือทางวิชาการดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ /ราชกิจจา
นุเบกษา คาจางเหมาปรับปรุงเว็บไซต เผยแพรกิจการของเทศบาล คาจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อซอมแซมระบบเสียง
ตามสายภายในเขตเทศบาล คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาวสารทางวิทยุโทรทัศน หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1685 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2544 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
1.2.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสรางหรือวัสดุตางๆ ของกองวิชาการฯ
ที่ชํารุดหรือเสียหาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
1.2.9 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 25,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ที่ไดรับ
คําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ถูก
กลาวหาหรือถูกฟองคดีอาญา ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0407/ว 1058 ลงวันที่ 17 กันยายน 2530 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)
ตั้งไว 132,000 บาท แยกเปน
คาวัสดุ
1.2.10 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 40,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
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1.2.11 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลั๊กและสวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ
และคาอุปกรณไฟฟาวิทยุที่เกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย เชน สายไฟฟา ไมโครโฟน ลําโพงและอุปกรณที่
เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.2.12 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.2.13 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 2,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.2.14 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถจักรยานยนต กองวิชาการฯ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.2.15 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อฟลม ถานกลองถายรูป คาลาง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา คาจัดซื้อ
เลนสสําหรับกลองถายภาพ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ คาโฟรม สี กระดาษโปสเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.2.16 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
ตลับหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรมแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
ตั้งไว
30,000 บาท แยกเปน
1.3 หมวดคาสาธารณูปโภค
1.3.1 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทประจําเดือนและคาบํารุงรักษา ของกองวิชาการและแผนงาน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.3.2 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม
ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต เชน คาสมาชิก คาใชบริการอินเทอรเน็ต
รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
*****************************************

3-59

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองสวัสดิการสังคม Division of Social Welfare
***********************************************************************************************
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
7,158,600 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว รวม
7,158,600 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
1,114,600 บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
ตั้งไว 980,200 บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน 926,800
บาท
เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล เปนเงิน 53,400 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน)
1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ตั้งไว 67,200 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น เป น ประจํ า ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ระดั บ 8 ในอั ต รา
เดือนละ 5,600 บาท เปนเงิน 67,200 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 67,200 บาท
- เพื่อ จ ายเปน คา ตอบแทนรายเดือ น ใหกับ พนักงานเทศบาลที่มีสิท ธิได รับเงินประจํา ตํ าแหนง
ในระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาทตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของขาราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2547 เปนเงิน 67,200 บาท ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
ตั้งไว
950,000 บาท แยกเปน
1.2 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน
ตั้งไว
124,000
บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว
8,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง ซึ่งไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน)
1.2.2 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 36,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
1.2.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว
20,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจายได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
1.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจายได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
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1.2.5 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอทองถิ่น
ตั้งไว
10,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยค า ตอบแทนให เ จ า หน า ที่ จ ากหน ว ยงานอื่ น หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ
ปฏิบัติงานใหกับเทศบาล ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
ตั้งไว 770,000
บาท แยกเปน
คาใชสอย
1.2.6 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 70,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า จ า งเหมาจากบุ ค คลภายนอกหรื อ เอกชนที่ ทํ า กิ จ การอย า งใดอย า งหนึ่ ง ให
แกเทศบาล เชนคาบอกรับวารสาร / หนังสือพิมพรายวัน คําสั่งซื้อระเบียบ/คูมือปฏิบัติราชการหรือเอกสารอื่น ๆ และเพื่อจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม สัมมนาตาง ๆและคาธรรมเนียมการโอนเงินเขาธนาคารสําหรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
1.2.7 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 5,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสรางหรือวัสดุตาง ๆ ของกองสวัสดิการ
สังคมที่ชํารุดหรือเสียหาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน)
1.2. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 670,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการตางๆ ดังนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน)
 โครงการกีฬารวมใจตานภัยยาเสพติด
ตั้งไว 150,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการการสนับสนุนทีมกีฬาเขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬาตางๆ
ที่องคกรเอกชน หรือรัฐสนับสนุนใหดําเนินการ เชน การแขงขันมหกรรมกีฬาทองถิ่น “ไทคัพ” ฯลฯ เชน คาชุดนักกีฬาและผูฝกสอน
ทีมกีฬาตางๆ (ที่เปนตัวแทนเทศบาล) คาน้ําดื่ม คาของขวัญเงินรางวัล คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก
ค า อาหาร/น้ํ า ดื่ ม หรื อ การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ต า งๆ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของอาสาสมั ค รพลั ง แผ น ดิ น ต อ ต า นยาเสพติ ด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน) (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งไว 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาพิธีการ คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
คาตอบแทนผูนําชุมชน/อาสาสมัคร/เจาหนาที่ ในการจัดเก็บบันทึก ประมวลผล ขอมูลฯ คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องมือการจัดเก็บ
ขอมูล คาประมวลผลขอมูล จปฐ. หรือคาใชจายอื่นๆตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน) (ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
โครงการพัฒนาฐานขอมูล และเครือขายในชุมชน
ตั้งไว
20,000 บาท
(ศูนยการเรียนรูชุมชน)
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาวัสดุ/อุปกรณการพัฒนาขอมูล คาพิธีการคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนคาใชสอยสําหรับเจาหนาที่ และคาใชจายอื่นๆและคาใชจายอื่นๆตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความ เขมแข็งชุมชน) (ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
 โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาพิธีการคาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คาจางเหมา
พาหนะ คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณการฝกอบรม คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ
ตามโครงการ ตั้ งจากเงินอุดหนุนทั่ วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง ชุมชน)(ยุทธศาสตรดานการบริหารจั ดการ
บานเมืองที่ดี)
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 โครงการฝกอบรมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพองคกรสตรี
อาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาพิธีการ คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คาจางเหมา
พาหนะ คาที่พัก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณการฝกอบรม เงินอุดหนุนกลุมอาชีพ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการเขารวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง
เจาบรมราชินีนาถ เนื่องในวันฉลองพระชนมพรรษาและกิจกรรมวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม ของทุกป พรอมทั้งการประชุม
ปฏิบัติการเพื่อประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน) (ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
 โครงการสัมมนาประชาคมการมีสวนรวมในการทําแผนชุมชน
สําหรับผูนําชุมชนและประชาชน
ตั้งไว 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการ เชน คาพิธีการ คาตอบแทนวิทยากร คาใชสอย คาจางเหมา
พาหนะ คาที่พัก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณการฝกอบรม คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นๆตามโครงการ ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน) (ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี)
โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว 200,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอบรมสัมมนากลุมผูลงทะเบียนปญหาความยากจนที่ขึ้นทะเบียนไวใน
เขตเทศบาล ประชาชาชนในเขตเทศบาล เปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาพาหนะ ไปศึกษาดูงานยังชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเชาสถานที่ คาวิทยากรในการใหความรูในการฝกอาชีพ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆตามโครงการ ตั้งจายเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน) (ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง)
ตั้งไว 50,000 บาท
โครงการจัดสวัสดิการชุมชน
- เพื่อจายเปนคาชวยเหลือคนจนคนดอยโอกาส สําหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท ใหไดรับโอกาสดานสวัสดิการและความชวยเหลือ ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน)
(ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1.2.8 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 25,000 บาท
- เพื่อ จายเปน คา ใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนัก งานเทศบาล
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน)
ตั้งไว 56,000 บาท แยกเปน
คาวัสดุ
1.2.9 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
2.3.10 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว
1,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลั๊กและสวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)

3-62
2.3.11 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
2,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น
หรือน้ํายาลางเครื่องสุขภัณฑ ถวย จาน ชาม แกว จานรอง กระติกน้ํารอน สายยาง กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)
1.2.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว
3,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียนฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง ของชุมชน)
15,000 บาท
1.2.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถจักรยานยนต กองสวัสดิการสังคม
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน)
1.2.14 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
ตลับหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรมแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน)
1.3 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว 420,000 บาท
ตั้งไว 200,000 บาท
1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุนกลุมอาชีพ ,ชมรม
- เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น อุ ด หนุ น แก ก ลุ ม อาชี พ สตรี ใ นการสนั บ สนุ น งานตามโครงการพระราชดํ า ริ
เศรษฐกิจ พอเพียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน)
1.3.2 ประเภทเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชัยนาท
และอําเภอเมืองชัยนาท
ตั้งไว 220,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกศูนยปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ตามหนังสือ ศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดชัยนาท ที่ ศตส. จ.ชน. / ว 137 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน)
1.4 หมวดรายจายอื่น

ตั้งไว 4,674,000 บาท

1.4.1 ประเภทเงินสนับสนุนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกกลุมผูดอยโอกาส
(ผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวยเอดส)
ตั้งไว 4,674,000 บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ในอั ต ราคนละ 500 บาท ต อ เดื อ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ตั้งจายเปนเงินทั้งสิ้น
4,200,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 1,800,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,400,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห) (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
- เพื่ อ จ า ยเป น เบี้ ย ยั ง ชี พ คนพิ ก าร ในอั ต ราคนละ 500 บาท ต อ เดื อ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ตั้งจายเปนเงินทิ้งสิ้น
414,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 138,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 276,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห) (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
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- เพื่ อ จ า ยเป น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู ป ว ยเอดส ในอั ต ราคนละ 500 บาท ต อ เดื อ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ตั้งจายเปนเงินทั้งสิ้น
60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 48,000 บาท (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห) (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
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