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สวส นททที่ 1
(รสาง)
คคาแถลงประกอบงบประมาณ
รายจสาย
ประจคาปท งบประมาณ พ.ศ.
2559
ของ
เทศบาลตคาบลเวทยงคคา
อคาเภอกกุมภวาปท จ จังหว จัด
อกุดรธานท
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คคาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจสายประจคาปท งบประมาณ พ.ศ. 2559
ติ สภาเทศบาลตจาบลเวปียงคจา
เรปียนทจ่านประธานสภาฯ และ สมาชก
บบัดนปีนี้ ถถึงเวลาทปีค
ที่ ณะผผ ผู้บรติหารของเทศบาลตจาบลเวปียงคจา จะได ผู้
เสนอรจ่าง เทศบบัญญบัต ติ งบประมาณรายจจ่ายประจจาปปี ตจ่อสภาเทศบาล
ตจาบลเวปียงคจาอปีกครบังนี้ หนถึงที่ ฉะนบั น
นี้ ในโอกาสนปีนี้ คณะผผ ผู้บรติหารเทศบาลตจาบล
ติ ททุกทจ่านได ผู้ทราบถถึง
เวปียงคจา จถึงขอแถลงให ผู้ทจ่านประธานและสมาชก
สถานะการคลบังตลอดจนหลบักการและแนวนโยบายการดจาเนตินงานใน
ปปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดบังตจ่อไปนปีนี้
1. สถานการณณ์คล จัง
1.1 งบประมาณรายจจ่ายทบัที่วไป
ในปปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วบันทปีที่ 30 กบันยายน
พ.ศ.2557 เทศบาลตจาบลเวปียงคจามปีสถานะการเงตินดบังนปีนี้
ณ วบันทปีที่ 30 กบันยายน พ.ศ. 2557
ตินี้ 49,875,788.87.1. เงตินฝากธนาคารทบังนี้ สน
บาท
2. เงตินสะสม 37,351,765.98.-บาท
3. ททุนสจารองเงตินสะสม 14,842,480.-บาท
4. รายการกบันเงตินไว ผู้แบบกจ่อหนปีผ
นี้ ก
ผ พบันและยบัง
ไมจ่ได ผู้เบติกจจ่าย จจานวน 1 โครงการ รวม
111,500.-บาท
5. รายการทปีไที่ ด ผู้กบันเงตินไว ผู้โดยยบังไมจ่ได ผู้กจ่อหนปีนี้
ผผกพบัน จจานวน 4 โครงการ รวม 548,382
บาท
1.2 เงตินกผ ผู้คงค ผู้าง
6,340,000.-บาท
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2. การบรริหารงบประมาณในปท งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตินี้ 50,298,377.99.-บาท ประกอบด ผู้วย
1. รายรบับจรติงทบังนี้ สน
หมวดภาษปี อากร
413,333.01.-บาท
หมวดคจ่าธรรมเนปียม คจ่าปรบับ และใบอนทุญาต
80,577.00.-บาท
ติ
หมวดรายได ผู้จากทรบัพยย์สน
635,189.52.-บาท
หมวดรายได ผู้จากสาธารณผปโภคและการพาณติชยย์
บาท
หมวดรายได ผู้เบบ็ดเตลบ็ด
233,810.00.-บาท
หมวดภาษปี จบัดสรร
18,601,239.46.-บาท
หมวดเงตินอทุดหนทุนทบัที่วไป
18,841,925.00.-บาท
2. เงตินอทุดหนทุนทปีรที่ บัฐบาลให ผู้โดยระบทุวบัตถทุประสงคย์
11,492,304.00.-บาท
3. รายจจ่ายจรติง
จจานวน
32,698,002.16.-บาท ประกอบด ผู้วย
งบกลาง
1,978,394.41.บาท
งบบทุคลากร(หมวดเงตินเดดือน คจ่าจ ผู้างประจจา และคจ่าจ ผู้าง
ชวบัที่ คราว) 10,996,523.00.-บาท
ผู้
งบดจาเนตินงาน(หมวดคจ่าตอบแทนใชสอยและวบั
สดทุ คจ่า
สาธารณผปโภค) 10,504,810.00.-บาท
งบลงททุน(หมวดคจ่าครทุภณ
บั ฑย์ ทปีด
ที่ น
ติ และสงติที่ กจ่อสร ผู้าง)
3,467,182.00.-บาทงบรายจจ่ายอดืน
ที่ (หมวดราย
จจ่ายอดืน
ที่ )
1,614,680.00.-บาทงบเงติน
อทุดหนทุน(หมวดเงตินอทุดหนทุน)
4,136,412.56.-บาท
4. รายจจ่ายทปีจ
ที่ าจ่ ยจากเงตินอทุดหนทุนทปีรที่ บัฐบาลให ผู้โดยระบทุ
วบัตถทุประสงคย์ 11,492,304.00.-บาท
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5. มปีการจจ่ายเงตินสะสมเพดือ
ที่ ดจาเนตินการตามอจานาจหน ผู้าทปีที่
จจานวน
บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกติจการ

-

กติจการ

-

ปปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มปีรายรบับจรติง
รายจจ่ายจรติง บาท
กผ ผู้เงตินจากธนาคาร/กสท/อดืน
ที่ ๆ
-

บาท

-

จจานวน

บาท
ยดืมเงตินสะสมจากเทศบาล

-

จจานวน

บาท
กจาไรสทุทธติ

จจานวน

-

บาท
บาท

บาท

ตินี้ ณ วบันทปีที่
เงตินฝากธนาคารทบังนี้ สน
ทรบัพยย์จจานจ าจจานวน

จจานวน
-
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สวส นททที่ 2
(รสาง)

เทศบ จัญญ จัตริ
เรรอ
ที่ ง
งบประมาณรายจสายประจคา
ปท งบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลตคาบลเวทยงคคา
อคาเภอกกุมภวาปท จ จังหว จัด
อกุดรธานท
เทศบ จัญญ จัตริ
งบประมาณรายจสาย ประจคาปท งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตคาบลเวทยงคคา
อคาเภอกกุมภวาปท จ จังหว จัดอกุดรธานท
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โดยทปีเที่ ปบ็ นการสมควรตบังนี้ งบประมาณรายจจ่ายประมาณ พ.ศ. 2559
บั อจานาจ ตามความในพระราชบบัญญบัตเติ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก ผู้ไข
อาศย
เพติม
ที่ เตติม (ฉบบับทปีที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 65 จถึงตราเทศบบัญญบัตข
ติ น
ถึนี้
ไว ผู้โดยความเหบ็นชอบของสภาเทศบาลตจาบลเวปียงคจา และโดยอนทุมบัต ติ
ของผผ ผู้วจ่าราชการจบังหวบัดอทุดรธานปี ดบังตจ่อไปนปีนี้
ขข้อ 1 เทศบบัญญบัตน
ติ เปีนี้ รปียกวจ่า “เทศบบัญญบัตงติ บประมาณรายจจ่าย
ประจจาปปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ขข้อ 2 เทศบบัญญบัตน
ติ ใปีนี้ ห ผู้ใชบบัผู้ งคบับตบังนี้ แตจ่วบันทปีที่ 1 ตกุลาคม พ.ศ.
2558 เปบ็ นต ผู้นไป
ขข้อ 3 งบประมาณรายจจ่ายประจจาปปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให ผู้ตบังนี้
ทที่ บ
ริ เออ็ ดลข้านสาม
ตินี้ 41,033,200..-บาท(สส
จจ่ายเปบ็ นจจานวน รวมทบังนี้ สน
หมรน
ที่ สามพ จันสองรข้อยบาทถข้วน) โดยแยกรายละเอปียดตามแผนงานได ผู้
ดบังนปีนี้
ขข้อ 4 งบประมาณรายจจ่ายทบัที่วไปจจ่ายจากรายได ผู้จบัดเกบ็บเอง หมวด
ตินี้
ภาษปี จบัดสรร และหมวดเงตินอทุดหนทุนทบัที่วไป เปบ็ นจจานวนรวมทบังนี้ สน
38,806,000..- บาท โดยแยกรายละเอปียดตามแผนงานได ผู้ดบังนปีนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ดข้านบรริหารทวที่ จั ไป

15,439,640

แผนงานบรติหารงานทบัที่วไป

14,865,140

แผนงานการรบักษาความสงบภายใน

574,500

จั
ดข้านบรริการชกุมชนและสงคม

20,324,977

ถึ ษา
แผนงานการศก

10,399,435

แผนงานสาธารณสทุข

2,457,500

แผนงานสงบั คมสงเคราะหย์

110,000

แผนงานเคหะและชทุมชน

7,489,842

แผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของชทุมชน

500,000

แผนงานการศาสนา วบัฒนธรรม และนบั นทนาการ

882,000
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ดข้านการเศรษฐกริจ

100,000

แผนงานอทุตสาหกรรมและการโยธา

-

แผนงานการเกษตร

100,000

แผนงานการพาณติชยย์

-

ดข้านการดคาเนรินงานอรน
ที่

2,941,383

งบกลาง

2,941,383

ริทั้
งบประมาณรายจสายทงส
จัทั้ น

41,033,200

ขข้อ 5 งบประมาณรายจจ่ายเฉพาะการ จจ่ายจากรายได ผู้ เปบ็ นจจานวน
ตินี้
รวมทบังนี้ สน
บาท ดบังนปีนี้
งบ

ยอดรวม

งบกลาง

-

งบบทุคลากร(หมวดเงตินเดดือน คจ่าจ ผู้างประจจา และคจ่า จ ผู้างชวบัที่ คราว)
ผู้
งบดจาเนตินงาน(หมวดคจ่าตอบแทนใชสอยและวบั
สดทุ
หมวดสาธารณผปโภค)

-

งบลงททุน(หมวดครทุภณ
บั ฑย์ ทปีด
ที่ น
ติ และสงติที่ กจ่อสร ผู้าง)

-

งบรายจจ่าหมวดรายจจ่ายอดืน
ที่ )

-

งบเงตินอทุดหนทุน(หมวดเงตินอทุดหนทุน)

-

รวมรายจสาย

-

ขข้อ 6 ให ผู้นายกเทศมนตรปีเทศบาลตจาบลเวปียงคจา ปฏติบบัตก
ติ ารเบติกจจ่าย
เงตินงบประมาณทปีไที่ ด ผู้รบับอนทุมบัตใติ ห ผู้เปบ็ นไปตามระเบปียบการเบติกจจ่ายเงตินของ
เทศบาล
ขข้อ 7 ให ผู้นายกเทศมนตรปีเทศบาลตจาบลเวปียงคจา มปีหน ผู้าทปีรที่ บักษาการ
ให ผู้เปบ็ นไปตามเทศบบัญญบัตน
ติ ปีนี้
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ประกาศ ณ วบันทปีที่

(ลงนาม)
(นายประภพ

กทุมภรบัตนทติพยย์)
ตจาแหนจ่ง นายกเทศมนตรปีเทศบาลตจาบลเวปียงคจา
อนทุมบัต ติ

(ลงนาม)
(

)

ตจาแหนจ่งผผ ผู้วจ่าราชการจบังหวบัดอทุดรธานปี

รายงานรายละเอทยดประมาณการรายร จับงบประมาณรายจสาย
ทวไป
ที่ จั
ประจคาปท งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตคาบลเวทยงคคา
อคาเภอกกุมภวาปท จ จังหว จัดอกุดรธานท
ตินี้ 41,033,200..-บาท แยกเปบ็ น
ประมาณการรายรบับรวมทบังนี้ สน
เทศบบัญญบัต ติ งบประมาณรายจจ่าย ประจจาปปี งบประมาณ 2559

9

รายไดข้จ จัดเกอ็ บเอง
หมวดภาษทอากร
426,400.-บาท

รวม

ประเภทภาษปี โรงเรดือน และทปีด
ที่ น
ติ
176,100-บาท

จจานวน

ประเภทภาษปี บจารทุงท ผู้องทปีที่
148,900.-บาท

จจานวน

ประเภทภาษปี ปผู้าย

จจานวน 101,400.-

บาท
หมวดคสาธรรมเนทยม คสาปร จับและใบอนกุญาต
รวม 107,600.-บาท
ประเภทคจ่าธรรมเนปียมใบอนทุญาต การพนบั นเพติม
ที่

จจานวน -

บาท
ประเภทคจ่าปรบับผผ ผู้กระทจาผติดกฎหมาย พรบ.จราจร
4,400.-บาท

จจานวน

ประเภทคจ่าใบอนทุญาตเกปีย
ที่ วกบับการโฆษณา

จจานวน-

.บาท
ประเภทคจ่าใบอนทุญาตประกอบกติจการทปีเที่ ปบ็ นอบันตราย
จจานวน 13,700.-บาท
ประเภทคจ่าธรรมเนปียมเกปีย
ที่ วกบับงานทะเบปียนราษฎร
จจานวน 10,000.-บาท
ประเภทคจ่าธรรมเนปียมเกปีย
ที่ วกบับการควบคทุมอาคาร
จจานวน 8,100.-บาท
บั ญา
ประเภทคจ่าปรบับผติด – สญ

จจานวน 61,600.-

บาท
ประเภทธรรมเนปียมจบัดตบังนี้ ร ผู้านค ผู้าใหมจ่
จจานวน 9,800.-บาท
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ริ
หมวดรายไดข้จากทร จัพยณ์สน
679,200.-บาท

รวม

ประเภทดอกเบปีย
นี้ เงตินฝากธนาคาร
จจานวน 668,700.-บาท
ประเภทดอกเบปีย
นี้ เงตินฝากกองททุน(กสท.)
10,500.-บาท

จจานวน

หมวดรายไดข้เบอ็ดเตลอ็ด
300,000.-บาท
ประเภทคจ่าขายแบบแปลน
215,000.-บาท
ประเภทรายได ผู้เบบ็ดเตลบ็ดอดืน
ที่ ๆ
8,700.-บาท

รวม
จจานวน
จจานวน

ประเภทเงตินอทุดหนทุน/ชดเชยทปีส
ที่ ถานบบันการแพทยย์ฉทุกเฉติน จจานวน
76,300.-บาท
แหจ่งชาตติจาจ่ ยให ผู้แกจ่หนจ่วยงานปฏติบบัตก
ติ ารฉทุกเฉติน
ส นทข้องถริน
รายไดข้ทรทที่ จัฐบาลเกอ็บแลข้วจ จัดสรรใหข้องคณ์กรปกครองส ว
ที่
หมวดภาษทจ จัดสรร
20,254,500.-บาท

รวม

ประเภทภาษปี มล
ผ คจ่าเพติม
ที่ ตาม พรบ.แผนฯ
จจานวน 8,869,700.-บาท
ประเภทภาษปี มล
ผ คจ่าเพติม
ที่ 1 ใน 9
3,955,500.-บาท

จจานวน

ประเภทภาษปี ธรทุ กติจเฉพาะ
100,900.-บาท

จจานวน

ประเภทภาษปี สรทุ า
จจานวน 1,752,600.-บาท
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ประเภทภาษปี สรรพสามติต
3,833,700.-บาท

จจานวน

ประเภทคจ่าภาคหลวงแรจ่
50,700-บาท

จจานวน

ประเภทภาคหลวงปติ โตรเลปีย
ที่ ม
546,500.-บาท

จจานวน

ติ ธตินต
ประเภทคจ่าธรรมเนปียมจดทะเบปียนสท
ติ ก
ติ รรมทปีด
ที่ น
ติ
จจานวน 1,144,900.-บาท
-

ประเภทคจ่าใบอนทุญาตใชนจผู้ นี้ าบาดาล
บาท

จจานวน

ส นทข้องถริน
รายไดข้ทรทที่ จัฐบาลอกุดหนกุนใหข้องคณ์กรปกครองสว
ที่
หมวดเงรินอกุดหนกุนทวที่ จั ไป
17,627,700.-บาท

รวม

ประเภทเงตินอทุดหนทุนทบัที่วไป (สจาหรบับดจาเนตินการตามอจานาจหน ผู้าทปี)ที่
จจานวน 17,627,700.-บาท
ประเภทเงตินอทุดหนทุนทบัที่วไป (สจาหรบับสนบั บสนทุนศผนยย์พบัฒนาเดบ็กเลบ็ก)
จจานวน 2,228,300.-บาท

รายงานรายละเอทยดประมาณการรายจสายงบประมาณรายจสาย
ทวไป
ที่ จั
ประจคาปท งบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตคาบลเวทยงคคา
อคาเภอกกุมภวาปท จ จังหว จัดอกุดรธานท
ริทั้ 41,033,200.บาท จสายจากราย
ประมาณการรายจสายรวมทงส
จัทั้ น
ไดข้จ จัดเกอ็บเอง หมวดภาษทจ จัดสรร และหมวดเงรินอกุดหนกุนทวไป
ที่ จั
แยก
เปอ็น
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แผนงานบรริหารงานทวไป
ที่ จั
สคาน จักปล จัด
งานบรริหารทวที่ จั ไป
10,929,700.-บาท
1. งบบกุคลากร
บาท

ตงไวข้
จัทั้
ตงไวข้
จัทั้
7,377,720.-

(1.1)หมวดเงรินเดรอน(ฝสายการเมรอง)
1,134,240.- บาท

รวม

(1) ประเภทเงรินเดรอนนายกเทศมนตรท
ตงไวข้
จัทั้
331,200.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเดดือน นายกเทศมนตรปี จจานวน 12 เดดือน
เปบ็ นเงติน 331,200.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111))
(2) ประเภทเงรินเดรอนรองนายกเทศมนตรท ตงไวข้
จัทั้
364,320.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเดดือน รองนายกเทศมนตรปี จจานวน 2 คน
ๆ ละ 12 เดดือน เปบ็ นเงติน 364,320.- บาท (ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้
ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งานบรติหารทบัที่วไป
(00111))
(3) ประเภทเงรินคสาตอบแทนเลขานกุการนายกเทศมนตรท ตงจัทั้
ไวข้ 115,920.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเดดือน เลขานทุการนายกเทศมนตรปี จจานวน
12 เดดือน เปบ็ นเงติน 115,920.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111))
(4) ประเภทเงรินคสาตอบแทนททป
ที่ รรึกษานายกเทศมนตรท ตงไวข้
จัทั้
82,800.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงติน ทปีป
ที่ รถึกษานายกเทศมนตรปี จจานวน 12
เดดือน เปบ็ นเงติน 82,800.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111))
(5) ประเภทเงรินคสาตอบแทนประจคาตคาแหนสงนายก/รองนายก
เทศมนตรทตงไวข้
จัทั้
120,000.- บาท
1. เงตินประจจาตจาแหนจ่ง นายกเทศมนตรปี ตบังนี้ ไว ผู้ 48,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประจจาตจาแหนจ่ง นายกเทศมนตรปี จจานวน
12 เดดือน เปบ็ นเงติน 48,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111))
2. เงตินประจจาตจาแหนจ่ง รองนายกเทศมนตรปี ตบังนี้ ไว ผู้ 72,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประจจาตจาแหนจ่ง รองนายกเทศมนตรปี
จจานวน 2 คน คนละ 12 เดดือน เปบ็ นเงติน 72,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111))
(6) ประเภทเงรินคสาตอบแทนพริเศษนายก/รองนายกเทศมนตรท
ตงไวข้
จัทั้
120,000.- บาท
1. เงตินคจ่าตอบแทนพติเศษ นายกเทศมนตรปี ตบังนี้ ไว ผู้ 48,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินคจ่าตอบแทนพติเศษนายกเทศมนตรปี จจานวน
12 เดดือน เปบ็ นเงติน 48,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111))
2. เงตินคจ่าตอบแทนพติเศษรองนายกเทศมนตรปี ตบังนี้ ไว ผู้
72,000.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินคจ่าตอบแทนพติเศษรองนายกเทศมนตรปี
จจานวน 2 คน คนละ 12 เดดือน เปบ็ นเงติน 72,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
ริ สภาเทศบาล ตงไวข้
(7) ประเภทเงรินคสาตอบแทนสมาชก
จัทั้
1,490,400.- บาท
ติ สภาเทศบาลจจานวน 10 คนๆ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเดดือน สมาชก
ละ 12 เดดือนเปบ็ นเงติน 1,159,200.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเดดือน ประธานสภาเทศบาล จจานวน 12
เดดือน เปบ็ นเงติน 182,160.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเดดือน รองประธานสภาเทศบาล จจานวน 12
เดดือน เปบ็ นเงติน 149,040.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
(1.2) หมวดเงรินเดรอน(ฝสายประจคา)

ตงไวข้
จัทั้
3,238,920.-บาท

1.) ประเภทเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล (5102) ตงไวข้
จัทั้
3,739,920.-บาท
(1.1) เงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล (5102) ตงไวข้
จัทั้
3,196,800.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินดดือนพนบั กงานเทศบาล สจานบั กปลบัดเทศบาล
จจานวน 11 อบัตรา ประกอบด ผู้วย
1. ปลบัดเทศบาล
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 382,800.-บาท
2. รองปลบัดเทศบาล
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 376,080.-บาท
3. หบัวหน ผู้าสจานบักปลบัด
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 317,520.-บาท
4. หบัวหน ผู้าฝจ่ ายอจานวยการ
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 239,640.-บาท
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5. หบัวหน ผู้าฝจ่ ายแผนงานและงบประมาณ จจานวน 1 อบัตรา ตบังนี้
ไว ผู้ 305,640.-บาท
6. หบัวหน ผู้าฝจ่ ายปกครอง
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 269,880 บาท
7. เจ ผู้าหน ผู้าทปีวที่ เติ คราะหย์ฯ
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 235,920.-บาท
8. นบักพบัฒนาชทุมชน
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 258,000.-บาท
9. เจ ผู้าหน ผู้าทปีบ
ที่ รติหารงานทบัที่วไป จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 264,480.-บาท
10. เจ ผู้าพนบักงานปผู้ องกบันฯ
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้ 266,760.-บาท
11. เจ ผู้าหน ผู้าทปีบ
ที่ รติหารงานทะเบปียนฯจจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้ 280,080-บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
1.2) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล ตงไวข้
จัทั้
219,120.- บาท
(1) ประเภทเงตินปรบับปรทุงเงตินเดดือนพนบั กงานเทศบาล ตบังนี้ ไว ผู้
219,120.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเงตินปรบับปรทุงเงตินเดดือนพนบั กงานเทศบาล สจานบั ก
ปลบัดเทศบาล กรณปีทไปีที่ ด ผู้รบับการเลดือ
ที่ นขบัน
นี้ เงตินเดดือนเกตินกวจ่า 1 ขบัน
นี้ หรดือ
กรณปีมก
ปี ารปรบับปรทุงเงตินเดดือนตามคทุณวทุฒพ
ติ นบั กงานเทศบาลหรดือกรณปีอน
ดืที่ ๆ
ตามระเบปียบ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
1.3) ประเภทเงรินประจคาตคาแหนสงพน จักงานเทศบาล (5105) ตงจัทั้
ไวข้ 204,000.- บาท
(1) เงตินประจจาตจาแหนจ่งปลบัดเทศบาล (5105) ตบังนี้ ไว ผู้
120,000.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประจจาตจาแหนจ่งปลบัดเทศบาล จจานวน 12
เดดือน เปบ็ นเงติน 67,200.- บาท
(2) เงตินประจจาตจาแหนจ่งรองปลบัดเทศบาล (5105) ตบังนี้ ไว ผู้
42,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประจจาตจาแหนจ่งรองปลบัดเทศบาล จจานวน
12 เดดือน เปบ็ นเงติน 42,000.- บาท
(3) เงตินประจจาตจาแหนจ่งหบัวหน ผู้าสจานบั กปลบัดเทศบาล (5105) ตบังนี้ ไว ผู้
42,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประจจาตจาแหนจ่งหบัวหน ผู้าสจานบั กปลบัดเทศบาล
จจานวน 12 เดดือน เปบ็ นเงติน 42,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
1.4)ประเภทคสาตอบแทนพริเศษพน จักงานเทศบาล ตงไวข้
จัทั้
120,000.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพติเศษปลบัดเทศบาล จจานวน 12 เดดือน เปบ็ น
เงติน 120,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
ท ชวที่ จั คราวของพน จักงานเทศบาล
1.5) ประเภทเงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
(5122) ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
2 ประเภทคสาตอบแทนพน จักงานจข้างตงไวข้
จัทั้
2,147,400.- บาท
2.1) คสาตอบแทนพน จักงานจข้าง (5131) ตงไวข้
จัทั้
1,895,400.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพนบั กงานจ ผู้าง ดบังนปีนี้
ส ยเจข้าหนข้าททวที่ เริ คราะหณ์นโยบายและแผน
(1) คสาตอบแทนผผช
ข้ ว
ตงไวข้
จัทั้
221,040.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีวที่ เติ คราะหย์นโยบาย
และแผน จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 221,040.- บาท
ส ยบกุคลากร ตงไวข้
(2) คสาตอบแทนผผช
ข้ ว
จัทั้
206,160.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนผผ ผู้ชวจ่ ยบทุคลากร
เปบ็ นเงติน 206,160.- บาท

จจานวน 1 อบัตรา

ส ยเจข้าหนข้าหนข้าททบ
(3) คสาตอบแทนผผช
ข้ ว
ที่ จันทรึกขข้อมผล ตงไวข้
จัทั้
131,280.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีบ
ที่ บันทถึกข ผู้อมผลจจานวน
1 อบัตราเปบ็ นเงติน 131,280.- บาท
ส ยเจข้าหนข้าททป
(4) คสาตอบแทนผผช
ข้ ว
ที่ ข้ องก จันและบรรเทา
สาธารณภ จัย ตงไวข้
จัทั้
141,120 บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นตอบแทน ผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีป
ที่ ผู้ องกบันและบรรเทา
สาธารณภบัย จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 141,120.- บาท
ส ยเจข้าหนข้าททพ
(5) คสาตอบแทนผผช
ข้ ว
ที่ จัฒนาชกุมชน ตงไวข้
จัทั้
138,960.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีพ
ที่ บัฒนาชทุมชน
จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 138,960.- บาท
ส ยเจข้าหนข้าททท
(6) คสาตอบแทนผผช
ข้ ว
ที่ ะเบทยน ตงไวข้
จัทั้
141,120.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีท
ที่ ะเบปียน จจานวน 1
อบัตรา เปบ็ นเงติน 141,120.- บาท
(7) คสาตอบแทนน จักการภารโรง ตงไวข้
จัทั้
108,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนนบั กการภารโรง จจานวน 1 อบัตรา
เปบ็ นเงติน 108,000.- บาท
(8) คสาตอบแทนพน จักงานข จับรถยนตณ์ ตงไวข้
จัทั้
129,240.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพนบั กงานขบับรถยนตย์(รถยนตย์สวจ่ น
กลาง)จจานวน 1 อบัตราเปบ็ นเงติน
129,240.- บาท
(9) คสาตอบแทนพน จักงานข จับรถยนตณ์ ตงไวข้
จัทั้
138,720.บาท
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ปี )จจานวน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพนบั กงานขบับรถยนตย์ (รถกผ ผู้ชพ
1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 138,7200.- บาท
(10) คสาตอบแทนพน จักงานข จับรถยนตณ์ ตงไวข้
จัทั้
138,720.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพนบั กงานขบับรถยนตย์(รถบรรททุกนจนี้ า
อเนกประสงคย์) จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 138,720.- บาท
(11) คสาตอบแทนพน จักงานด จับเพลริง ตงไวข้
จัทั้
401,040.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพนบั กงานดบับเพลติง(ทบักษะ) จจานวน 3
อบัตรา เปบ็ นเงติน 401,040.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
ท ชวที่ จั คราวพน จักงานจข้าง ตงจัทั้
2.2)ประเภทเงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
ไวข้252,000.- บาท
ท ชวที่ จั คราว ผผช
ส ยเจข้าหนข้าททบ
(1) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
ข้ ว
ที่ จันทรึก
ขข้อมผลตงไวข้
จัทั้
24,000.- บาท
ปี ชวบัที่ คราว ผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีที่
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ น เงตินเพติม
ที่ คจ่าครองชพ
บบันทถึกข ผู้อมผล จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 24,000.- บาท
ท ชวที่ จั คราว ผช.จนท.ปข้องก จันและ
(2) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
บรรเทาสาธารณภ จัย ตงไวข้
จัทั้
24,000.- บาท
ปี ชวบัที่ คราว ผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีป
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินคจ่าครองชพ
ที่ ผู้ องกบัน
และบรรเทาสาธารณภบัย จจานวน
1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 24,000.- บาท
ท ชวที่ จั คราวผผช
ส ยเจข้าหนข้าททพ
(3) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
ข้ ว
ที่ จัฒนา
ชกุมชน ตงไวข้
จัทั้
24,000.- บาท
ปี ชวบัที่ คราวผช.พบัฒนาชทุมชนจจานวน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินคจ่าครองชพ
1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 24,000.- บาท
ท ชวที่ จั คราวผผช
ส ยเจข้าหนข้าททท
(4) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
ข้ ว
ที่ ะเบทยน ตงจัทั้
ไวข้ 24,000.-บาท
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ปี ชวบัที่ คราวผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินคจ่าครองชพ
ที่ ะเบปียน
จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน
24,000.- บาท
ท ชวที่ จั คราว น จักการภารโรง ตงไวข้
(5) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
จัทั้
43,920.- บาท
ปี ชวบัที่ คราวนบั กการภารโรง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ น เงตินเพติม
ที่ คจ่าครองชพ
จจานวน 1 อบัตราเปบ็ นเงติน 43,920.- บาท
ท ชวที่ จั คราว พน จักงานข จับรถยนตณ์ ตงไวข้
(6) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
จัทั้
12,000.- บาท
ปี ชวบัที่ คราว พนบั กงานขบับ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ น เงตินเพติม
ที่ คจ่าครองชพ
รถยนตย์ (รถยนตย์สวจ่ นกลาง)
จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน
12,000.- บาท
ท ชวที่ จั คราว พน จักงานข จับรถยนตณ์ ตงไวข้
(7) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
จัทั้
24,000.- บาท
ปี ชวบัที่ คราว พนบั กงานขบับรถยนตย์
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ น เงตินเพติม
ที่ คจ่าครองชพ
ปี ) จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 24,000.- บาท
(รถกผ ผู้ชพ
ท ชวที่ จั คราว พน จักงานข จับรถยนตณ์ตงไวข้
(8) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
จัทั้
24,000.- บาท
ปี ชวบัที่ คราว พนบั กงานขบับรถยนตย์
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ น เงตินเพติม
ที่ คจ่าครองชพ
(รถบรรททุกนจนี้ าเอนกประสงคย์) จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน 24,000.บาท
ท ชวที่ จั คราว พน จักงานด จับเพลริง ตงไวข้
(11) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
จัทั้
72,000.- บาท
ปี ชวบัที่ คราว พนบั กงานดบับเพลติง จจานวน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินคจ่าครองชพ
3 อบัตรา เปบ็ นเงติน 72,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
2. งบดคาเนรินงาน
บาท

ตงไวข้
จัทั้
3,450,580.-

2.1 คสาตอบแทน (5201) ตงไวข้
จัทั้
928,580.- บาท
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ทั้ ประชกุม (5204) ตงไวข้
(2.1.1) ประเภทคสาเบทย
จัทั้
15,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเบปีย
นี้ ประชทุมให ผู้แกจ่คณะกรรมการตจ่างๆ ทปีที่
ติ ธติตา
เทศบาลจบัดตบังนี้ ขถึน
นี้ ตามระเบปียบกระทรวงมหาดไทย และผผ ผู้มปีสท
มระเบปียบฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
2.1.3) ประเภทคสาตอบแทนผผป
ข้ ฏริบ จัตริราชการอ จันเปอ็นประโยชนณ์แกส
เทศบาลตคาบลเวทยงคคา (5203) ตงไวข้
จัทั้
685,530.-บาท
1) เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนอาสาสมบัครปผู้ องกบันภบัยฝจ่ าย
ดื ทปีที่ มท.0808.2/ว.3795)คณะกรรมการศผนยย์
พลเรดือน(ตามหนบังสอ
บรติการ และถจ่ายทอดเทคโนโลยปีประจจาตจาบลเวปียงคจา คณะกรรมการตจ่างๆ
ทปีเที่ ทศบาลจบัดตบังนี้ ขถึน
นี้ ตามระเบปียบกระทรวงมหาดไทย เงตินตอบแทนเจ ผู้า
หน ผู้าทปีใที่ นการเลดือกตบังนี้ และผผ ผู้ปฏติบบัตรติ าชการอบันเปบ็ นประโยชนย์ตอ
จ่ เทศบาล
ตบังนี้ ไว ผู้ 49,000.-บาท
2) เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประโยชนย์ตอบแทนอดืน
ที่ เปบ็ นกรณปีพเติ ศษ (โบนบั ส)
ติ ธติตามระเบปียบฯตบังนี้
ของพนบักงานเทศบาลและพนบั กงานจ ผู้าง และผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
ไว ผู้ 636,530.-บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
ส ยเหลรอการศก
รึ ษาบกุตร (5207)ตงไวข้
2.1.4) ประเภทเงรินชว
จัทั้
52,050.- บาท
ถึ ษาบทุตรพนบั กงานเทศบาล
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินชวจ่ ยเหลดือการศก
ติ ธติตามระเบปียบฯ
และผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
ส บข้าน (5206)ตงไวข้
2.1.5) ประเภทคสาเชา
จัทั้
156,000.- บาท
ติ ธติ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเชาจ่ บ ผู้าน ของพนบั กงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
ตามระเบปียบฯ
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(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
2.1.6) ประเภทคสาปฏริบ จัตริงานนอกเวลาราชการ ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนการปฏติบบัตงติ านนอกเวลาราชการ
ติ ธติตามระเบปียบฯ
ของพนบักงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111
ข้ อย (5250) ตงไวข้
2.2 คสาใชส
จัทั้
1,530,000.- บาท
2.2.1) ประเภทรายจสายเกทย
ที่ วก จับการร จับรอง/พริธก
ท าร (5253)ตงจัทั้
ไวข้ 30,000.- บาท
(1) คจ่ารบับรอง ตบังนี้ ไว ผู้30,000.- บาทแยกเปบ็ น
1.1) คสาร จับรองในการตข้อนร จับบกุคคลหรรอคณะบกุคคล ตงไวข้
จัทั้
10,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่ารบับรองในการต ผู้อนรบับบทุคคล คณะบทุคคล เจ ผู้า
ถึ ษาดผ
หน ผู้าทปีท
ที่ เปีที่ กปีย
ที่ วข ผู้อง ทปีไที่ ปนติเทศงาน ตรวจงาน เยปีย
ที่ มชม หรดือทบัศนะศก
จ่ คจ่าอาหาร คจ่าเครดือ
งาน เชน
ที่ งดดืม
ที่ คจ่าของขวบัญ คจ่าพติมพย์เอกสาร คจ่าใชจจ่ผู้ าย
ทปีเที่ กปีย
ที่ วกบับการเลปีย
นี้ งรบับรองรวมทบัที่งคจ่าบรติการ และคจ่าใชจจ่ผู้ ายอดืน
ที่ ทปีจ
ที่ จาเปบ็ น
ต ผู้องจจ่ายเกปีย
ที่ วกบับการรบับรอง
ทั้ งร จับรองในการประชกุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ
1.2) คสาเลทย
หรรอคณะอนกุกรรมการเทศบาลตคาบลเวทยงคคา ตงไวข้
จัทั้
20,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเลปีย
นี้ งรบับรองในการประชทุมสภาเทศบาลตจาบล
เวปียงคจา คณะกรรมการหรดือคณะอนทุกรรมการทปีเที่ ทศบาลตจาบลเวปียงคจาแตจ่ง
ดื สงบัที่ การของกระทรวงมหาดไทย
ตบังนี้ ตามกฎหมาย หรดือระเบปียบ หนบังสอ
ตลอดจนผผ ผู้เข ผู้ารจ่วมประชทุม และเจ ผู้าหน ผู้าทปีท
ที่ เปีที่ กปีย
ที่ วข ผู้องซงถึที่ เข ผู้ารจ่วมประชทุม
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
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2.2.2) ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ ใหข้ไดข้มาซงรึที่ บรริการ (5251)ตงไวข้
จัทั้
650,000 บาท
(1) คสาวารสารและสงริที่ พริมพณ์ ตงไวข้
จัทั้
80,000.- บาท
ดื พติมพย์รายวบัน หรดือเอกสารทาง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าวารสารหนบั งสอ
วติชาการอดืน
ที่ ๆ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 93 ข ผู้อ
4)
(2) คสาธรรมเนทยมคสาลงทะเบทยน ตงไวข้
จัทั้
250,000.- บาท
ติ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าธรรมเนปียม คจ่าลงทะเบปียนตจ่าง ๆ ของสมาช ก
สภาเทศบาลคณะผผ ผู้บรติหาร พนบั กงานเทศบาล พนบั กงานจ ผู้างเทศบาลและ
ติ ธติตามระเบปียบฯ หรดือ หนบังสอ
ดื สงบัที่ การกระทรวงมหาดไทย
ผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
กจาหนด(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
(3) คสาจข้างเหมาบรริการ ตงไวข้
จัทั้
260,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจ ผู้างเหมาบทุคคลธรรมดา หรดือบรติษบัทห ผู้างหทุ ผู้น
จ่ คจ่าจ ผู้าง
สวจ่ นตจ่าง ๆ เพดือ
ที่ จบัดทจางานให ผู้กบับเทศบาลตจาบลเวปียงคจา เชน
บั ฟอกทจาความสะอาดผ ผู้ามจ่านหรดือเปบ็ นคจ่าจ ผู้าง นบั กเรปียน
เหมาในการซก
ถึ ษา ทจางานชวจ่ งปติ ดภาคเรปียน เปบ็ นต ผู้น
นบั กศก
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้และเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป
(00110) งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
(4) คสาโฆษณาและเผยแพรส ตงไวข้
จัทั้
50,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ขาจ่ วสาร และกติจกรรม
จ่ กติจกรรมดปีเดจ่นของเทศบาลตจาบลเวปียง
ของเทศบาลตจาบลเวปียงคจา เชน
บั พบันธย์การเลดือกตบังนี้ ฯลฯ
คจา และคจ่าวบัสดทุโฆษณาประชาสม
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
(5) คสาลข้างอ จัดภาพ ตงไวข้
จัทั้
10,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าล ผู้างอบัดภาพในกติจการตจ่างๆของเทศบาล
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(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
ส มแซม (5252) ตงไวข้
2.2.3) ประเภทคสาบคารกุงร จักษาและซอ
จัทั้
150,000.- บาท
ส มแซมว จัสดกุครกุภ จัณฑณ์ ตงไวข้
(1) คสาบคารกุงร จักษาซอ
จัทั้
150,000.- บาท
จ่ มแซมวบัสดทุครทุภณ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าบจารทุงรบักษาซอ
บั ฑย์ และ
ติ ทปีอ
จ่ พบัดลม วปีดโปี อ กล ผู้องถจ่ายรผป โตต๊ะ
ทรบัพยย์สน
ที่ ยผใจ่ นความรบับผติดชอบ เชน
เก ผู้าอปีนี้ แอรย์ รถยนตย์ รถจบักรยานยนตย์ คอมพติวเตอรย์ เครดือ
ที่ งทจานจนี้ าเยบ็น นจนี้ า
ร ผู้อน ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป
(00110) งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
ข้ า
2.2.4) ประเภทคสาใชจ
ส ยเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มส
เขข้าล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆ (5254)
ตงไวข้
จัทั้
700,000.- บาท
ข้ า
ริ สภาเทศบาล และ
(1) คสาใชจ
ส ยในการเลรอกตงสมาช
จัทั้
ก
นายกเทศมนตรท ตงไวข้
จัทั้
150,000.- บาท
ติ สภาเทศบาล
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าใชจจ่ผู้ ายในการเลดือกตบังนี้ สมาชก
และนายกเทศมนตรปี
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป(00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป(00111)
ข้ า
(2) คสาใชจ
ส ยในการเดรินทางไปราชการ ตงไวข้
จัทั้
250,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเบปีย
นี้ เลปีย
นี้ งเดตินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชาจ่ ทปีพ
ที่ บัก
และตามทปีรที่ ะเบปียบ ฯ กจาหนด
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป(00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป(00111)
(3) คสาจ จัดทคาโครงการว จันผผส
ข้ ง
ผ อายกุ”ลผกหลานรสวมใจรดนคาทั้ ขอ
พร”ตงไวข้
จัทั้
150,000.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดทจาโครงการวบันผผ ผู้สผงอายทุ”ลผกหลานรจ่วมใจรดนจนี้ า
ขอพร”ในชวจ่ งเทศกาลวบันสงกรานตย์
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
ปรากฏในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 96 ข ผู้อทปีที่ 6)
จั
ส เสรริมและพ จัฒนาศกยภาพผผ
(4) โครงการสง
น
ข้ คาชกุมชน ตงไวข้
จัทั้
150,000.- บาท
บั ยภาพผผ ผู้นจ า
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าในการจบัดทจาโครงการสงจ่ เสรติม และศก
ปี ประชาชน เจ ผู้าหน ผู้าทปีผ
ชทุมชน แกนนจ า กลทุม
จ่ อาชพ
ที่ ผ ผู้รบับผติดชอบ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินเงตินอทุดหนทุนปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป
(00110) งานบรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี
หน ผู้าทปีที่ 74 ข ผู้อ 8)
2.3 ว จัสดกุ (5270) ตงไวข้
จัทั้
467,000.- บาท แยกเปอ็น
2.3.1) ประเภทว จัสดกุสคาน จักงาน (5271) ตงไวข้
จัทั้ 120,000.บาท
จ่ เก ผู้าอปีนี้ ตผ ผู้เหลบ็กเกบ็บเอกสาร
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าวบัสดทุสจานบั กงาน เชน
กระดาษ ปากกา ดตินสอ ยางลบ นจนี้ ายาลบคจาผติด ปากกาเน ผู้นข ผู้อความ
เครดือ
ที่ งใชสผู้ จานบักงานทปีจ
ที่ จาเปบ็ นในการปฏติบบัตรติ าชการตจ่าง ๆ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
2.3.2) ประเภทคสา ว ส
จั ดกุค อมพริว เตอรณ์ (5282) ต งไวข้
จัทั้
80,000.บาท
ดืนี้ วบัสดทุอป
จ่ ดติสตย์
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ทุ กรณย์ คอมพติวเตอรย์ เชน
เกบ็ต เม ผู้า คปียบ
ย์ อรย์ด ตลบับหมถึก และ อดืน
ที่ ๆ ทปีจ
ที่ จาเปบ็ น ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
2.3.3 ประเภทคสาว จัสดกุงานบข้านงานคร จัว (5273)ตงจัทั้
ไวข้15,000.- บาท
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ดืนี้ วบัสดทุงานบ ผู้านงานครบัว เชน
จ่ นจนี้ ายาล ผู้าง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
บั ฟอก ถ ผู้วยกาแฟ แปรง จานรอง
จาน ถ ผู้วย,ชาม,แก ผู้ว ไม ผู้กวาด ผงซก
แก ผู้ว ผ ผู้าปผโตต๊ะ นจนี้ าดดืม
ที่ และอดืน
ที่ ๆ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
รทั้ เพลริงและหลสอลรน
2.3.4 ประเภทคสาว จัสดกุเชอ
ที่ (5275)ตงไวข้
จัทั้
150,000.- บาท
ดืนี้ นจนี้ ามบันเชอ
ดืนี้ เพลติงและนจนี้ ามบันหลจ่อลดืน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่
จ่ นจนี้ ามบันดปีเซล นจนี้ ามบันเบนซน
ติ นจนี้ ามบันเครดือ
สจาหรบับยานพาหนะ เชน
ที่ ง ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
ส (5453)ตงไวข้
2.3.5 ประเภทคสาว จัสดกุพาหนะและขนสง
จัทั้
50,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุ ยานพาหนะและขนสงจ่ เชน
จ่
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
แบตเตอรปีที่ ยาง หบัวเทปียน สายไมลย์ หม ผู้อนจนี้ ารถยนตย์ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
2.3.6 ประเภทคสาว จัสดกุกอ
ส สรข้าง ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุกอ
จ่ ไม ผู้ตจ่างๆ ,ส,ปี แปรง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
จ่ สร ผู้าง เชน
ผู้ อนจนี้ าและอทุปกรณย์ประปา
ทาส,ปี ปผนซเปี มนตย์,ปผนขาว,ทราย,ตะปผ,เหลบ็กเสน,ทจ่
ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
2.3.7

ประเภทคสาว จัสดกุไฟฟข้าและวริทยกุ ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
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ดืนี้ วบัสดทุไฟฟผู้ าวติทยทุ เชน
จ่ ฟติ วส,ย์ หลอดวติทยทุ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ติ เตอรย์และชน
ตินี้ สวจ่ นวติทยทุ,สายไฟ,หลอดไฟ ,สายอากาศหรดือเสา
ทรานซต
บั ญาณดาวเทปียม ฯลฯ
อากาศสจาหรบับวติทยทุ,เครดือ
ที่ งรบับโทรทบัศนย์,จานรบับสญ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
ประเภทคสาว จัสดกุอน
รที่ ๆ ตงไวข้
จัทั้
12,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุอน
จ่ นจนี้ ายาดบับเพลติงเคมปีฯลฯ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ดืที่ ๆ เชน
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
2.3.8

2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300) ตงไวข้
จัทั้
525,000.- บาท
แยกเปอ็น
2.4.1) ประเภทคสาไฟฟข้าตงไวข้
จัทั้
400,000.- บาท
ผู้
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่ากระแสไฟฟผู้ าทปีใที่ ชประจจ
าอาคารสจานบั กงาน
เทศบาลตจาบลเวปียงคจา หรดือ สถานทปีอ
ที่ าคารในความรบับผติดชอบของ
เทศบาลตจาบลเวปียงคจา
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
2.4.2) ประเภทคสาไปรษณทย ณ์ ตงไวข้
จัทั้
15,000.- บาท
ผู้
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าไปรษณปีย ย์ ทปีใที่ ชในราชการ
เทศบาลตจาบล
เวปียงคจา
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
2.4.3) ประเภทคสาบรริการอรินเตอรณ์เนอ็ ตตคาบลตงไวข้
จัทั้
95,000.บาท
ผู้
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าบรติการอตินเตอรย์เนบ็ ต ทปีใที่ ชในราชการของ
เทศบาล
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
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จั ตงไวข้
2.4.4) ประเภทคสาโทรศพทณ์
จัทั้ 15,000.- บาท
บั ทย์ ทปีใที่ ชในราชการของเทศบาล
ผู้
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าโทรศพ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
3. งบเงรินอกุดหนกุน ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
4.1 ประเภทคสาจข้างททป
ที่ รรึกษาซงรึที่ ไมสเกทย
ที่ วก จับครกุภ จัณฑณ์หรรอททด
ที่ น
ริ และ
สงริที่ กสอสรข้างหรรอไมสไดข้มาซงรึที่ ครกุภ จัณฑณ์ หรรอสงริที่ กสอสรข้างตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจ ผู้างสจารวจความพถึงพอใจ ในการให ผู้บรติการ
ประชาชน หรดือคจ่าจ ผู้างทปีป
ที่ รถึกษาซงถึที่ ไมจ่เกปีย
ที่ วกบับครทุภณ
บั ฑย์หรดือทปีด
ที่ น
ติ และสงติที่
กจ่อสร ผู้างหรดือไมจ่ได ผู้มาซงถึที่ ครทุภณ
บั ฑย์ หรดือสงติที่ กจ่อสร ผู้างของเทศบาลตจาบล
เวปียงคจา
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารงานทบัที่วไป(00111)อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี
5. งบลงทกุนตงไวข้
จัทั้
81,400.- บาท
5.1 หมวดครกุภ จัณฑณ์ ตงไวข้
จัทั้ 81,400.- บาท
1.1) ประเภทครกุภ จัณฑณ์สคาน จักงาน (5451) ตงไวข้
จัทั้
51,900.บาท
รทั้ โตต๊ะเหลอ็ก ตงไวข้
(1) จ จัดซอ
จัทั้
8,400.- บาท
ดืนี้ โตต๊ะเหลบ็กพร ผู้อมกระจกรองและเก ผู้าอปีนี้
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ขนาดความยาวไมจ่น ผู้อยกวจ่า 5 ฟทุต จจานวน 1 ชทุดละ 8,400-.บาท (จบัด
ดืนี้ ตามราคาตามท ผู้องถติน
ซอ
ที่ โดยประหยบัด) เนดือ
ที่ งจากไมจ่มใปี นบบัญชรปี าคา
มาตรฐานครทุภณ
บั ฑย์
ดืนี้ เครดือ
(2) จบัดซอ
ที่ งพติมพย์ระบบงานทะเบปียนราษฎร ตบังนี้ ไว ผู้ 39,000.บาท
ดืนี้ เครดือ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่ งพติมพย์ MULTFUNCTION ชนติด
เลเซอรย์/ชนติด LED ขาวดจา คทุณลบักษณะเฉพาะประกอบด ผู้วย
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(1) เปบ็ นอทุปกรณย์ทม
ปีที่ ค
ปี วามสามารถเปบ็ น Printer, Copier,
Scanner และ FAX ภายในเครดือ
ที่ งเดปียวกบัน
ผู้
(2) ใชเทคโนโลยปี
แบบเลเซอรย์
(3) มปีความละเอปียดในการพติมพย์ไมจ่น ผู้อยกวจ่า 1,200 x 1,200 dpi
(4) มปีความเรบ็วในการพติมพย์ไมจ่น ผู้อยกวจ่า 30 หน ผู้าตจ่อนาทปีที่
(5) สามารถพติมพย์เอกสารกลบับหน ผู้าอบัตโนมบัตไติ ด ผู้
(6) มปีหนจ่วยความจจา(Memory)ขนาดไมจ่น ผู้อยกวจ่า 64 MB
จ่ งเชอ
ดืที่ มตจ่อ (Interface) แบบ Parallel หรดือ USB 2.0
(7) มปีชอ
จ่ ง
หรดือดปีกวจ่า จจานวนไมจ่น ผู้อยกวจ่า 1 ชอ
จ่ งเชอ
ดืที่ มตจ่อระบบเครดือขจ่าย (Network Interface) แบบ
(8) มปีชอ
จ่ ง
10/100 Base TX หรดือดปีกวจ่า จจานวนไมจ่น ผู้อยกวจ่า 1 ชอ
ผู้ ผู้กบับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมปีถาด
(9) สามารถใชได
จ่ ระดาษได ผู้ไมจ่น ผู้อยกวจ่า 250 แผจ่น
ใสก
ราคาพร ผู้อมตติดตบังนี้ ระบบคอมพติวเตอรย์ SOFEWARE,
ผู้
HARDWARE และอทุปกรณย์ตอ
จ่ พจ่วงพร ผู้อมใชงาน
ดืนี้ ตามราคาท ผู้องถติน
(จบัดซอ
ที่ โดยประหยบัด เนดือ
ที่ งจากไมจ่มใปี นบบัญชรปี าคา
ดืที่ สาร
มาตรฐานครทุภณ
บั ฑย์กระทรวงเทคโนโลยปีสารสนเทศและการสอ
ดืนี้ ตผ ผู้เหลบ็กเกบ็บเอกสาร ตบังนี้ ไว ผู้ 4,500.-บาท
(3) จบัดซอ
ดืนี้ ตผ ผู้เหลบ็ก 2 บานเลดือ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่ น ขนาดความยาว
ดืนี้ ตามราคาท ผู้อง
ไมจ่น ผู้อยกวจ่า 120 ซ.ม.จจานวน 1 หลบัง(จบัดซอ
ถติน
ที่ โดยประหยบัด)
1.2) ประเภทครทุภณ
บั ฑย์โฆษณาและเผยแพรจ่ ตบังนี้ ไว ผู้ 29,500.-บาท
ดืนี้ กล ผู้องถจ่ายภาพนติงที่ ดติจต
(1) จบัดซอ
ติ อล ตบังนี้ ไว ผู้29,500.-บาท
ดืนี้ กล ผู้องถจ่ายภาพดติจต
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ติ อลขนาดความ
ละเอปียดไมจ่น ผู้อยกวจ่า 18 ล ผู้านพติกเซล จจานวน 1 เครดือ
ที่ ง รายละเอปียด
ประกอบด ผู้วย
(1) เปบ็ นกล ผู้องดติจต
ติ อล DSLR
(2) ความละเอปียดภาพสผงสทุดไมจ่ 18 ล ผู้านพติกเซล
ผู้ ผู้กบับ SD/SDHC/SDXC
(3) ใชได
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บัที่ ไหว
(4) มปีระบบปผู้ องกบันภาพสน
แผนงานบรริหารงานทวไป
ที่ จั
กองคล จัง
งานบรริหารทวที่ จั ไป
3,609,850.-บาท
1. งบบกุคลากร
บาท

ตงไวข้
จัทั้
ตงไวข้
จัทั้
2,207,640.-

1.1) ประเภทเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล (5102) ตงไวข้
จัทั้
1,679,520.-บาท
(1) เงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล (5102) ตงไวข้
จัทั้
1,553,520.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินดดือนพนบั กงานเทศบาล สจานบั กปลบัดเทศบาล
กองคลบัง จจานวน 6 อบัตรา ประกอบด ผู้วย
1. ผผ ผู้อจานวยการกองคลบัง
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 382,560.- บาท
2. หบัวหน ผู้าฝจ่ ายพบัฒนารายได ผู้ จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 296,760.- บาท
3. นบักวติชาการเงตินและบบัญช ปี
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้ 262,560.- บาท
4. นบักวติชาการพบัสดทุ
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้
240,480.- บาท
5. เจ ผู้าพนบักงานพบัสดทุ
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 249,360.- บาท
6. เจ ผู้าพนบักงานจบัดเกบ็บรายได ผู้
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้ 12,800.- บาท
1.2) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล ตงไวข้
จัทั้
60,000.- บาท
(1) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล ตงไวข้
จัทั้
60,000.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเงตินปรบับปรทุงเงตินเดดือนพนบั กงานเทศบาล กรณปี
ทปีไที่ ด ผู้รบับการเลดือ
ที่ นขบัน
นี้ เงตินเดดือนเกตินกวจ่า 1 ขบัน
นี้ หรดือกรณปีมก
ปี ารปรบับปรทุง
เงตินเดดือนตามคทุณวทุฒพ
ติ นบักงานเทศบาล หรดือกรณปีอน
ดืที่ ๆตามระเบปียบ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
1.3) ประเภทเงรินประจคาตคาแหนสงพน จักงานเทศบาล (5105) ตงจัทั้
ไวข้ 42,200.- บาท
(1) เงรินประจคาตคาแหนสงผผอ
ข้ คานวยการกองคล จัง (5105) ตงจัทั้
ไวข้ 42,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประจจาตจาแหนจ่งผผ ผู้อจานวยการกองคลบัง จจานวน
12 เดดือนเปบ็ นเงติน 42,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
ท ชวที่ จั คราวของพน จักงานเทศบาล
1.4) ประเภทเงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
(5122)ตงไวข้
จัทั้
24,000.- บาท
ท ชวที่ จั คราวของพน จักงานเทศบาล
- เพรอ
ที่ จสายเปอ็นเงรินคสาครองชพ
ด จังนททั้
1)เจ ผู้าพนบักงานจบัดเกบ็บรายได ผู้
จจานวน 1 อบัตรา
เปบ็ นเงติน 24,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
2 ประเภทคสาตอบแทนพน จักงานจข้าง ตงไวข้
จัทั้
528,120.- บาท
2.1) คสาตอบแทนพน จักงานจข้าง (5131) ตงไวข้
จัทั้
480,120.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพนบั กงานจ ผู้าง ดบังนปีนี้
ส ยน จักวริชาการเงรินและบ จัญชต
ท งไวข้
(1) คสาตอบแทนผผช
ข้ ว
จัทั้
213,480.-บาท
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนผผ ผู้ชวจ่ ยนบั กวติชาการเงตินและบบัญช ปี
จจานวน 1 อบัตราเปบ็ นเงติน
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213,480.-บาท
ส ยเจข้าหนข้าททจ
(2) คสาตอบแทนผผช
ข้ ว
ที่ จัดเกอ็ บรายไดข้ ตงไวข้
จัทั้
135,120.-บาท
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีจ
ที่ บัดเกบ็บรายได ผู้
จจานวน 1 อบัตรา
เปบ็ นเงติน 135,120.- บาท
ส ยเจข้าหนข้าททพ
(3) คสาตอบแทนผผช
ข้ ว
ที่ จัสดกุ ตงไวข้
จัทั้
131,520.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีพ
ที่ บัสดทุจจานวน 1
อบัตราเปบ็ นเงติน
131,520-บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111))
ท ชวที่ จั คราว พน จักงานจข้าง ตงไวข้
2.2 ประเภทเงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
จัทั้
48,000.- บาท
ท ชวที่ จั คราว ผผช
ส ยเจข้าหนข้าททจ
(1) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
ข้ ว
ที่ จัดเกอ็ บราย
ไดข้ ตงไวข้
จัทั้
24,000.-บาท
ปี ชวบัที่ คราว ผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีจ
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเพติม
ที่ คจ่าครองชพ
ที่ บัด
เกบ็บรายได ผู้จจานวน 1 อบัตรา
เปบ็ นเงติน 24,000.- บาท
ท ชวที่ จั คราวผผช
ส ยเจข้าหนข้าททจ
(2) เงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
ข้ ว
ที่ จัดเกอ็ บราย
ไดข้ ตงไวข้
จัทั้
24,000.-บาท
ปี ชวบัที่ คราวผผ ผู้ชวจ่ ยเจ ผู้าหน ผู้าทปีจ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเพติม
ที่ คจ่าครองชพ
ที่ บัด
เกบ็บรายได ผู้จจานวน 1 อบัตรา
เปบ็ นเงติน 24,000- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
2. งบดคาเนรินงาน
บาท

ตงไวข้
จัทั้
1,282,210.-
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2.1 คสาตอบแทน (5201) ตงไวข้
จัทั้
544,210.- บาท
2.1.1) ประเภทคสาตอบแทนผผป
ข้ ฏริบ จัตริราชการอ จันเปอ็นประโยชนณ์แกส
เทศบาลตคาบลเวทยงคคา (5203) ตงไวข้
จัทั้
334,210.- บาท
1) เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประโยชนย์ตอบแทนอดืน
ที่ เปบ็ นกรณปีพเติ ศษ (โบนบั ส)
ติ ธติตามระเบปียบฯตบังนี้
ของพนบักงานเทศบาลและพนบั กงานจ ผู้าง และผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
ไว ผู้254,210.-บาท
2)เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ ผู้าง คณะ
กรรมการตจ่างๆ ทปีเที่ ทศบาลจบัดตบังนี้ ขถึน
นี้ ตามระเบปียบกระทรวงมหาดไทย และ
ผผ ผู้ปฏติบบัตรติ าชการอบันเปบ็ นประโยชนย์ตอ
จ่ เทศบาลตบังนี้ ไว ผู้ 80,000.-บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
ส ยเหลรอการศก
รึ ษาบกุตร (5207)ตงไวข้
2.1.2) ประเภทเงรินชว
จัทั้
30,000.- บาท
ถึ ษาบทุตรพนบั กงานเทศบาล
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินชวจ่ ยเหลดือการศก
ติ ธติตามระเบปียบฯ
และผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
ส บข้าน (5206)ตงไวข้
2.1.3) ประเภทคสาเชา
จัทั้
150,000.- บาท
ติ ธติ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเชาจ่ บ ผู้าน ของพนบั กงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
ตามระเบปียบฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
2.1.4) ประเภทคสาปฏริบ จัตริงานนอกเวลาราชการ ตงไวข้
จัทั้
30,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนการปฏติบบัตงติ านนอกเวลาราชการ
ติ ธติตามระเบปียบฯ
ของพนบักงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
2.2

ข้ อย (5250) ตงไวข้
คสาใชส
จัทั้
1,048,000.- บาท
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2.2.1) ประเภทรายจสายเกทย
ที่ วก จับการร จับรอง/พริธก
ท าร(5253)ไมส
ไดข้ตงไวข้
จัทั้
2.2.2) ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ ใหข้ไดข้มาซงรึที่ บรริการ(5251) ตงไวข้
จัทั้
348,000 บาท
(1) คสาธรรมเนทยมคสาลงทะเบทยนตงไวข้
จัทั้
120,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าธรรมเนปียม คจ่าลงทะเบปียนตจ่างๆ ของ
ติ ธติตามระเบปียบฯ
พนบั กงานเทศบาล พนบักงานจ ผู้างเทศบาลและผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
ดื สงบัที่ การกระทรวงมหาดไทยกจาหนด(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้
หรดือ หนบังสอ
ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
(2) คสาโฆษณาและเผยแพรส ตงไวข้
จัทั้
50,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าโฆษณาและเผยแพรจ่ขาจ่ วสาร และกติจกรรม
จ่ กติจกรรมดปีเดจ่นของเทศบาลตจาบลเวปียง
ของเทศบาลตจาบลเวปียงคจา เชน
บั พบันธย์การเลดือกตบังนี้ ฯลฯ
คจา และคจ่าวบัสดทุโฆษณาประชาสม
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) )
(3)คสาจข้างเหมาบรริการ ตงไวข้
จัทั้ 158,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจ ผู้างเหมาบทุคคลธรรมดา หรดือบรติษบัทห ผู้างหทุ ผู้น
จ่ คจ่าจ ผู้าง
สวจ่ นตจ่าง ๆ เพดือ
ที่ จบัดทจางานให ผู้กบับเทศบาลตจาบลเวปียงคจา เชน
บั ฟอกทจาความสะอาดผ ผู้ามจ่านหรดือเปบ็ นคจ่าจ ผู้าง นบั กเรปียน
เหมาในการซก
ถึ ษา ทจางานชวจ่ งปติ ดภาคเรปียน เปบ็ นต ผู้น
นบั กศก
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้และเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป
(00110) งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
(4) คสาลข้างอ จัดภาพ ตงไวข้
จัทั้ 20,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าล ผู้างอบัดภาพในกติจการตจ่างๆของเทศบาล
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
ส มแซมทร จัพยณ์สน
ริ
2.2.3) ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ บคารกุงร จักษาหรรอซอ
(5252)ตงไวข้
จัทั้
70,000.- บาท
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ส มแซมว จัสดกุครกุภ จัณฑณ์ ตงไวข้
(3) คสาบคารกุงร จักษาซอ
จัทั้
70,000.บาท
จ่ มแซมวบัสดทุครทุภณ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าบจารทุงรบักษาซอ
บั ฑย์ และ
ติ ทปีอ
จ่ พบัดลม วปีดโปี อ กล ผู้องถจ่ายรผป โตต๊ะ
ทรบัพยย์สน
ที่ ยผใจ่ นความรบับผติดชอบ เชน
เก ผู้าอปีนี้ แอรย์ รถยนตย์ รถจบักรยานยนตย์ คอมพติวเตอรย์ เครดือ
ที่ งทจานจนี้ าเยบ็น นจนี้ า
ร ผู้อน ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป
(00110) งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
ข้ า
2.2.4) ประเภทคสาใชจ
ส ยเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มส
เขข้าล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆ (5254)
ตงไวข้
จัทั้
100,000.- บาท
ข้ า
(1) คสาใชจ
ส ยในการเดรินทางไปราชการ ตงไวข้
จัทั้
70,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเบปีย
นี้ เลปีย
นี้ งเดตินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชาจ่ ทปีพ
ที่ บัก
และตามทปีรที่ ะเบปียบ ฯ กจาหนด
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป(00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป(00111)
(2) โครงการจบัดเกบ็บภาษปี เคลดือ
ที่ นทปีที่ ตบังนี้ ไว ผู้ 30,000.-บาท
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าใชจจ่ผู้ ายในการจบัดทจาโครงการออกจบัดเกบ็บภาษปี
จ่ ภาษปี ปผู้าย ภาษปี โรง
เคลดือ
ที่ นทปีแ
ที่ ละให ผู้ความรผ ผู้เกปีย
ที่ วกบับภาษปี ท ผู้องถติน
ที่ ตจ่างๆ เชน
เรดือน ภาษปีบจารทุงท ผู้องทปีที่ และอดืน
ที่ ๆ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป(00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป(00111)
2.3 ว จัสดกุ (5270) ตงไวข้
จัทั้
190,000.- บาท แยกเปอ็น
2.3.1) ประเภทว จัสดกุสคาน จักงาน (5271) ตงไวข้
จัทั้ 90,000.- บาท
จ่ เก ผู้าอปีนี้ ตผ ผู้เหลบ็กเกบ็บเอกสาร
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าวบัสดทุสจานบั กงาน เชน
กระดาษ ปากกา ดตินสอ ยางลบ นจนี้ ายาลบคจาผติด ปากกาเน ผู้นข ผู้อความ
เครดือ
ที่ งใชสผู้ จานบักงานทปีจ
ที่ จาเปบ็ นในการปฏติบบัตรติ าชการตจ่าง ๆ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
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2.3.2) ประเภทคสา ว ส
จั ดกุค อมพริว เตอรณ์ (5282) ต งไวข้
จัทั้
80,000.บาท
ดืนี้ วบัสดทุอป
จ่ ดติสตย์
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ทุ กรณย์ คอมพติวเตอรย์ เชน
เกบ็ต เม ผู้า คปียบ
ย์ อรย์ด ตลบับหมถึก และ อดืน
ที่ ๆ ทปีจ
ที่ จาเปบ็ น ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
2.3.3 ประเภทคสาว จัสดกุงานบข้านงานคร จัว (5273)ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุงานบ ผู้านงานครบัว เชน
จ่ นจนี้ ายาล ผู้าง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
บั ฟอก ถ ผู้วยกาแฟ แปรง จานรอง
จาน ถ ผู้วย,ชาม,แก ผู้ว ไม ผู้กวาด ผงซก
แก ผู้ว ผ ผู้าปผโตต๊ะ นจนี้ าดดืม
ที่ และอดืน
ที่ ๆ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300) ตงไวข้
จัทั้
30,000.- บาท
แยกเปอ็น
2.4.1) ประเภทคสาไปรษณทย ณ์ ตงไวข้
จัทั้
30,000.- บาท
ผู้
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าไปรษณปีย ย์ ทปีใที่ ชในราชการ
เทศบาลตจาบล
เวปียงคจา
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
3. งบเงรินอกุดหนกุน ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
5. งบลงทกุนตงไวข้
จัทั้
120,000.- บาท
5.1 หมวดครกุภ จัณฑณ์ ตงไวข้
จัทั้ 120,000.- บาท
1.1) ประเภทครกุภ จัณฑณ์คอมพริวเตอรณ์ (5451) ตงไวข้
จัทั้
120,000.- บาท
เทศบบัญญบัต ติ งบประมาณรายจจ่าย ประจจาปปี งบประมาณ 2559

36

ดืนี้ เครดือ
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่ งคอมพติวเตอรย์แมจ่ขาจ่ ยแผนทปีภ
ที่ าษปี
ผู้
จจานวน 1 เครดือ
ที่ ง ราคา 120,000 บาท (เพดือ
ที่ ใชในงานทะเบปี
ยนแผนทปีที่
ติ ) รายละเอปียดดบังตจ่อไปนปีนี้
ภาษปี และทะเบปียนทรบัพยย์สน
- มปีหนจ่วยประมวลผลกลาง(CPU) แบบ 6 แกนหลบัก( 6 core)
หรดือดปีกวจ่า สจาหรบับคอมพติวเตอรย์แมจ่ขาจ่ ย (Server) โดยเฉพาะและมปี
ติ
บั ญาณนาฬกาไมจ่
ความเรบ็วสญ
น ผู้อยกวจ่า 2.0 GHz จจานวนไมจ่น ผู้อยกวจ่า 1
หนจ่วย
- หนจ่วยประมวลผลกาล(CPU) รองรบับการประมวลผลแบบ 64 bit
มปีหนจ่วยความจจาแบบ Cache Memory ไมจ่น ผู้อยกวจ่า 15 MB
- มปีหนจ่วยความจจาหลบัก (RAM) ชนติด ECC DDR3 หรดือดปีกวจ่ามปี
ขนาดไมจ่น ผู้อยกวจ่า 8 GB
- สนบับสนทุนการทจางาน RAID ไมจ่น ผู้อยกวจ่า RAID 0,1,5
- มปีหนจ่วยจบัดเกบ็บข ผู้อมผล (Hard Disk) ชนติด SCSI หรดือ SAS หรดือ
SATA ทปีม
ที่ ค
ปี วามเรบ็วรอบไมจ่น ผู้อยกวจ่า 7,200 รอบตจ่อนาทปี หรดือชนติด
Solid State Drives หรดือดปีกวจ่า และมปีขนาดความจทุไมจ่น ผู้อยกวจ่า 140
GB จจานวนไมจ่น ผู้อยกวจ่า 2 หนจ่วย
- มปี DVD-ROM หรดือดปีกวจ่า แบบตติดตบังนี้ ภายใน (lnternal)หรดือ
ภายนอก (External) จจานวน 1 หนจ่วย
จ่ งเชอ
ดืที่ มตจ่อระบบเครดือขจ่าย (Network lnterface) แบบ
- มปีชอ
จ่ ง
10/100/1000 Base-T หรดือดปีกวจ่า จจานวนไมจ่น ผู้อยกวจ่า 2 ชอ
- มปีจอภาพแบบ LCD หรดือดปีกวจ่า ขนาดไมจ่น ผู้อยกวจ่า 17 นติวนี้ จจานวน
1 หนจ่วย
- มปี Power Supply แบบ Redundant หรดือ Hot Swap
จจานวน 2 หนจ่วย
รทั้ ตามบบัญชรปี าคามาตรฐานครทุภณ
(จ จัดซอ
บั ฑย์กระทรวงเทคโนโลยปี
ดืที่ สาร)
สารสนเทศและการสอ
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แผนงานบรริหารงานทวไป
ที่ จั
หนสวยงานตรวจสอบภายใน
งานบรริหารทวที่ จั ไป
330,590.-บาท
1. งบบกุคลากร

ตงไวข้
จัทั้
ตงไวข้
จัทั้
266,880.-บาท

1.1) ประเภทเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล (5102) ตงไวข้
จัทั้
253,680.-บาท
(1) เงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล (5102) ตงไวข้
จัทั้
253,680.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินดดือนพนบั กงานเทศบาล ตจาแหนจ่ง เจ ผู้าพนบั กงาน
ตรวจสอบภายในจจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้ 253,680.- บาท
ท ชวที่ จั คราวของพน จักงานเทศบาล
1.2) ประเภทเงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
(5122)ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
1.3) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล ตงไวข้
จัทั้
13,200.- บาท
(1) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล ตงไวข้
จัทั้
13,200.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเงตินปรบับปรทุงเงตินเดดือนพนบั กงานเทศบาล หนจ่วย
งานตรวจสอบภายใน กรณปีทไปีที่ ด ผู้รบับการเลดือ
ที่ นขบัน
นี้ เงตินเดดือนเกตินกวจ่า 1
ขบัน
นี้ หรดือกรณปีมก
ปี ารปรบับปรทุงเงตินเดดือนตามคทุณวทุฒพ
ติ นบั กงานเทศบาล หรดือ
กรณปีอน
ดืที่ ๆตามระเบปียบ
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(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111)
2.ประเภทคสาตอบแทนพน จักงานจข้างไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
2. งบดคาเนรินงาน
2.1

ตงไวข้
จัทั้
63,710.-บาท

คสาตอบแทน (5201) ตงไวข้
จัทั้
33,710.- บาท

1) ประเภทคสาปฏริบ จัตริงานนอกเวลาราชการตงไวข้
จัทั้
2,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนการปฏติบบัตงติ านนอกเวลาราชการ
ติ ธติตามระเบปียบฯ
ของพนบักงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
2) ประเภทคสาตอบแทนผผป
ข้ ฏริบ จัตริราชการอ จันเปอ็นประโยชนณ์แกส
เทศบาลตคาบลเวทยงคคา (5203) ตงไวข้
จัทั้
31,710.- บาท
1) เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประโยชนย์ตอบแทนอดืน
ที่ เปบ็ นกรณปีพเติ ศษ (โบนบั ส)
ติ ธติตามระเบปียบฯตบังนี้ ไว ผู้ 31,710.-บาท
ของพนบักงานเทศบาล และผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
2.2

ข้ อย (5250) ตงไวข้
คสาใชส
จัทั้
20,000.- บาท

1) ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ ใหข้ไดข้มาซงรึที่ บรริการ (5251)ตงไวข้
จัทั้
10,000 บาท
(1) คสาธรรมเนทยมคสาลงทะเบทยน ตงไวข้
จัทั้
10,000.- บาท
ติ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าธรรมเนปียม คจ่าลงทะเบปียนตจ่าง ๆ ของสมาช ก
สภาเทศบาลคณะผผ ผู้บรติหาร พนบั กงานเทศบาล พนบั กงานจ ผู้างเทศบาลและ
ติ ธติตามระเบปียบฯ หรดือ หนบังสอ
ดื สงบัที่ การกระทรวงมหาดไทย
ผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
กจาหนด(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป (00110)
งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
ส มแซมทร จัพยณ์สน
ริ
2) ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ บคารกุงร จักษาหรรอซอ
(5252)ตงไวข้
จัทั้
5,000.- บาท
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ส มแซมว จัสดกุครกุภ จัณฑณ์ ตงไวข้
(1) คสาบคารกุงร จักษาซอ
จัทั้
5,000.บาท
จ่ มแซมวบัสดทุครทุภบัณฑย์ และ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าบจารทุงรบักษาซอ
ติ ทปีอ
จ่ พบัดลม วปีดโปี อ กล ผู้องถจ่ายรผป โตต๊ะ
ทรบัพยย์สน
ที่ ยผใจ่ นความรบับผติดชอบ เชน
เก ผู้าอปีนี้ แอรย์ รถยนตย์ รถจบักรยานยนตย์ คอมพติวเตอรย์ เครดือ
ที่ งทจานจนี้ าเยบ็น นจนี้ า
ร ผู้อน ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป
(00110) งานบรติหารทบัที่วไป (00111)
ข้ า
3) ประเภทคสาใชจ
ส ยเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มส
เขข้าล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆ (5254)
ตงไวข้
จัทั้
5,000.- บาท
ข้ า
(1)
คสาใชจ
ส ยในการเดรินทางไปราชการ ตงไวข้
จัทั้
5,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเบปีย
นี้ เลปีย
นี้ งเดตินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชาจ่ ทปีพ
ที่ บัก
และตามทปีรที่ ะเบปียบ ฯ กจาหนด
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารทบัที่วไป(00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป(00111)
2.3 ว จัสดกุ (5270) ตงไวข้
จัทั้
10,000.- บาท แยกเปอ็น
(1) ประเภทว จัสดกุสคาน จักงาน (5271) ตงไวข้
จัทั้
5,000.บาท
จ่ กระดาษ ปากกา ดตินสอ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าวบัสดทุสจานบั กงาน เชน
ยางลบ นจนี้ ายาลบคจาผติด ปากกาเน ผู้นข ผู้อความ เครดือ
ที่ งใชสผู้ จานบั กงานทปีที่
จจาเปบ็ นในการปฏติบบัตรติ าชการตจ่าง ๆ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
(2) ป ร ะ เ ภ ท คส า ว จั ส ดกุ ค อ ม พริ ว เ ต อ รณ์ (5282) ต จัทั้ ง ไ วข้
5,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุอป
จ่ ดติสตย์
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ทุ กรณย์ คอมพติวเตอรย์ เชน
เกบ็ต เม ผู้า คปียบ
ย์ อรย์ด ตลบับหมถึก และ อดืน
ที่ ๆ ทปีจ
ที่ จาเปบ็ น ฯลฯ
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(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)
2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300)ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
3. งบเงรินอกุดหนกุน ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
5.งบลงทกุนไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

แผนงานการร จักษาความสงบภายใน
งานปข้องก จันภ จัยฝสายพลเรรอนและระง จับอ จัคคทภ จัย (สคาน จักปล จัด)
ตงไวข้
จัทั้
582,000.-บาท
1. งบบกุคลากร

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
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2. งบดคาเนรินงาน
550,000.-บาท

ตงไวข้
จัทั้

2.1 คสาตอบแทน (5201)
ตงไวข้
จัทั้

ไมสไดข้

ข้ อย (5250)
2.2 คสาใชส
ไวข้ 550,000.- บาท

ตงจัทั้

2.2.1) ประเภทรายจสายเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มสเขข้า
ล จักษณะรายจสายอรน
ที่ ๆ (5253)ตงไวข้
จัทั้
550,000.- บาท
(1) คสาจ จัดทคาโครงการฝรึ กจ จัดตงอาสาสม
จัทั้
จัครปข้องก จันฝสาย
พลเรรอน(อปพร.) ตงไวข้
จัทั้
150,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าฝถึ กจบัดตบังนี้ อาสาสมบัครปผู้ องกบันฝจ่ ายพลเรดือน(อป
พร.) ของทศบาลตจาบลเวปียงคจา
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานรบักษาความสงบภายใน
(00120) งานปผู้ องกบันภบัยฝจ่ ายพลเรดือนและระงบับอบัคคปีภย
บั (00121) อยผจ่
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 79 ข ผู้อ 4)
(2) คสาจ จัดทคาโครงการรณรงคณ์ปข้องก จันและลดอกุบ จัตริเหตกุทาง
ส งเทศกาลสคาค จัญ ตงไวข้
ถนนในชว
จัทั้
100,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดทจาโครงการรณรงคย์ปผู้องกบันและลดอทุบบัตเติ หตทุ
จ่ เทศกาลปปี ใหมจ่ เทศกาลสงกรานตย์
ทางถนนในชวจ่ งเทศกาลสจาคบัญ เชน
งานพติธส
ปี จาคบัญตจ่างๆ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานรบักษาความสงบภายใน
(00120) งานปผู้ องกบันภบัยฝจ่ ายพลเรดือนและระงบับอบัคคปีภย
บั (00121) อยผจ่
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 79 ข ผู้อ 8)
ท -กผภ
(3) คสาจ จัดทคาโครงการหนสวยกผช
ข้ พ
ข้ จัยเทศบาลตคาบลเวทยง
คคา ตงไวข้
จัทั้
300,000.- บาท
ปี -กผ ผู้ภบัยเทศบาลตจาบลเวปียง
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดทจาโครงการหนจ่วยกผ ผู้ชพ
คจา
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(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุนปรากฏในแผนงานรบักษาความสงบภายใน
(00120) งานปผู้ องกบันภบัยฝจ่ ายพลเรดือนและระงบับอบัคคปีภย
บั (00121) อยผใจ่ น
แผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ ต ข ผู้อ 6
ปี -กผ ผู้ภบัยเทศบาล
(4) คจ่าจบัดทจาโครงการฝถึ กอบรมจบัดตบังนี้ หนถึงที่ ทปีมกผ ผู้ชพ
ตจาบลเวปียงคจา ตบังนี้ ไว ผู้ 50,000.-บาท
ปี -กผ ผู้ภบัยเทศบาล
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดทจาโครงการฝถึ กอบรมจบัดตบังนี้ ทปีมกผ ผู้ชพ
ตจาบลเวปียงคจา
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุนปรากฏในแผนงานรบักษาความสงบภายใน
(00120) งานปผู้ องกบันภบัยฝจ่ ายพลเรดือนและระงบับอบัคคปีภย
บั (00121) อยผใจ่ น
แผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ ต ข ผู้อ 6
2.3 คสาว จัสดกุ (5270)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300)
3. งบเงรินอกุดหนกุน
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ
5. งบลงทกุน
5.1 หมวดครกุภ จัณฑณ์

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
ตงไวข้
จัทั้
32,000.- บาท
ตงไวข้
จัทั้
32,000.- บาท

1.ประเภทครกุภ จัณฑณ์สคาน จักงาน ตงไวข้
จัทั้
9,000.-บาท
รทั้ โตต๊ะทคางานเหลอ็ ก ตงไวข้
(1) คสาจ จัดซอ
จัทั้ 9,000.-บาท
รทั้ โตต๊ะทคางานเหลอ็ กขนาดความยาวไมส
- เพรอ
ที่ จสายเปอ็นคสาจ จัดซอ
นข้อยกวสา 4 ฟกุต จคานวน 2 ชกุด
2. ประเภทครกุภ จัณฑณ์โรงงานตงไวข้
จัทั้
4,500.-บาท
รทั้ เลรอ
(1) คสาจ จัดซอ
ที่ ยยนตณ์ ตงไวข้
จัทั้
4,500.-บาท
ดืนี้ เลดือ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่ ยยนตย์ ขนาด จจานวน 1 เครดือ
ที่ ง
ประกอบด ผู้วย
ติ 2 จบังหวะ
(1)
เครดือ
ที่ งยนตย์เบนซน
ปี ปี
(2) ขนาดปรติมาตรกระบอกสผบไมจ่น ผู้อยกวจ่า 30 ซซ
ดืนี้ เพลติงไมจ่น ผู้อยกวจ่า 250 ซซ
ปี ปี
(3) ความจทุถบังเชอ
(4) ขนาดความยาวใบเลดือ
ที่ ยไมจ่เกติน 12 นติวนี้
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ดืนี้ ตามราคาท ผู้องถติน
(จบัดซอ
ที่ โดนประหยบัด)เนดือ
ที่ งจากไมจ่ปรากฏใน
ราคามาตรฐานครทุภณ
บั ฑย์
3. ประเภทครทุภณ
บั ฑย์เครดือ
ที่ งดบับเพลติงตบังนี้ ไว ผู้ 15,000.-บาท
ดืนี้ สายสงจ่ นจนี้ า ตบังนี้ ไว ผู้ 15,000.-บาท
(1) คจ่าจบัดซอ
ดืนี้ สายสงจ่ นจนี้ า ชนติด 3 ชน
บั นี้ ขนาด 1.5 นติวนี้
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ดืนี้ ตาม
ยาว 30 เมตร พร ผู้อมข ผู้อตจ่อสวมเรบ็ว จจานวน 2 ชทุด (จบัดซอ
ราคาท ผู้องถติน
ที่ โดนประหยบัด) เนดือ
ที่ งจากไมจ่ปรากฏในราคามาตรฐาน
ครทุภบัณฑย์
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุหนทุน ปรากฏในแผนบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไป (00111) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่
3)

รึ ษา
แผนงานบรริหารงานการศก
รึ ษา
กองการศก

ตงไวข้
จัทั้
8,885,635.-บาท

รึ ษา
งานบรริหารทวที่ จั ไปเกทย
ที่ วก จับการศก
2,775,395.-บาท
1. งบบกุคลากร
1,615,680.-บาท
1. หมวดเงรินเดรอน (ฝสายประจคา)

ตงไวข้
จัทั้
ตงไวข้
จัทั้

ตงไวข้
จัทั้
1,060,200.-บาท

1.1) ประเภทเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล (5102) ตงไวข้
จัทั้
958,200.-บาท
ถึ ษา จจานวน 7
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินดดือนพนบั กงานเทศบาล กองการศก
อบัตรา ประกอบด ผู้วย
ถึ ษา จจานวน 1 อบัตรา
(1) ผผ ผู้อจานวยการกองการศก
ตบังนี้ ไว ผู้
288,120.- บาท
ถึ ษา
(2) หบัวหน ผู้าฝจ่ ายบรติหารการศก
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้
285,840.- บาท
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ถึ ษา
(3) นบักวติชาการศก
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้
285,840.- บาท
(4) ครผเทศบาล
จจานวน 4 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้
98,400.- บาท
ถึ ษา(00210)งาน
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211)
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับ การศก
1.2) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอน ตงไวข้
จัทั้
60,000.- บาท
(1) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอน ตงไวข้
จัทั้
60,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเงตินปรบับปรทุงเงตินเดดือนพนบั กงานเทศบาล กอง
ถึ ษา กรณปีทไปีที่ ด ผู้รบับการเลดือ
การศก
ที่ นขบัน
นี้ เงตินเดดือนเกตินกวจ่า 1 ขบัน
นี้ หรดือกรณปีม ปี
การปรบับปรทุงเงตินเดดือนตามคทุณวทุฒพ
ติ นบั กงานเทศบาลหรดือกรณปีอน
ดืที่ ๆตาม
ระเบปียบ
(ตตตงจจ่ายจากเงงินรายไดด้ปรากฏในแผนการศศึกษา(00210)งานบรงิ หารทตวท ไปเกกทยวกตบ การศศึกษา (00211)

1.3) ประเภทเงรินประจคาตคาแหนสงพน จักงานเทศบาล (5105) ตงจัทั้
ไวข้ 42,000.- บาท
42,000.- บาท

- เพพทอจจ่ายเปป็ นเงงินประจจาตจาแหนจ่งผผอด้ าจ นวยการกองการศศึกษา จจานวน 12 เดพอนเปป็ นเงงิน

ถึ ษา(00210)งาน
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211)
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับ การศก

2. หมวดคสาตอบแทนพน จักงานจข้างชวที่ จั คราว
ไวข้555,480.- บาท แยกเปอ็น

(5130) ตงจัทั้

2.1 ประเภทเงรินคสาตอบแทนพน จักงานจข้างตงไวข้
จัทั้
483,480.บาท
ส ยน จัก
(1)
คสาตอบแทนพน จักงานงานตคาแหนสง ผผช
ข้ ว
รึ ษา ตงไวข้
วริชาการศก
จัทั้
221,040.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพนบั กงานงานตจาแหนจ่ง ผผ ผู้ชวจ่ ยนบั ก
ถึ ษา เปบ็ นเงติน 221,040.- บาท
วติชาการศก
ส ยห จัวหนข้า
(2)
คสาตอบแทนพน จักงานงานตคาแหนสง ผผช
ข้ ว
ศผนยณ์พ จัฒนาเดอ็กเลอ็ กตงไวข้
จัทั้ 262,440.-บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพนบั กงานงานตจาแหนจ่ง ผผ ผู้ชวจ่ ยหบัวหน ผู้า
ศผนยย์พบัฒนาเดบ็กเลบ็ก จจานวน 4 อบัตราเปบ็ นเงติน 262,440.- บาท
(3) คสาตอบแทนพน จักงานงานตคาแหนสง ผผด
ข้ แ
ผ ลเดอ็กศผนยณ์
พ จัฒนาเดอ็กเลอ็กตงไวข้
จัทั้ 26,160.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนพนบั กงานงานตจาแหนจ่ง ผผ ผู้ดผแลเดบ็กศผนยย์
พบัฒนาเดบ็กเลบ็ก จจานวน 3 อบัตราเปบ็ นเงติน 26,160.- บาท
ถึ ษา(00210)งานบรติหาร
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211)
ทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
ท ชวที่ จั คราว (5121) ตงไวข้
2.2 ประเภทเงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
จัทั้
72,000.-บาท
ท ชวที่ จั คราวตคาแหนสง ผผด
(2)
คสาครองชพ
ข้ แ
ผ ลเดอ็กศผนยณ์
พ จัฒนาเดอ็กเลอ็ก ตงไวข้
จัทั้ 72,000.-บาท
ปี ชวบัที่ คราวตจาแหนจ่ง ผผ ผู้ชวจ่ ยหบัวหน ผู้าศผนยย์
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นครองชพ
พบัฒนาเดบ็กเลบ็ก จจานวน 3 อบัตราเปบ็ นเงติน 72,000.- บาท
ถึ ษา ( 00210) งานบรติหาร
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211)
ทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
2. งบดคาเนรินงาน

ตงไวข้
จัทั้
759,715.-บาท

2.1 คสาตอบแทน (5201) ตงไวข้
จัทั้
496,715.- บาท
ส ยเหลรอการศก
รึ ษาบกุตร (5207) ตงไวข้
1)
ประเภทเงรินชว
จัทั้
15,000.- บาท
ถึ ษาบทุตรพนบั กงานเทศบาล
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินชวจ่ ยเหลดือการศก
ติ ธติตามระเบปียบฯ
และผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
ถึ ษา ( 00210)
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211) )
งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
ส บข้าน (5206) ตงไวข้
2)
ประเภทคสาเชา
จัทั้
42,000.- บาท
ติ ธติ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเชาจ่ บ ผู้าน ของพนบั กงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
ตามระเบปียบฯ
ถึ ษา ( 00210) งาน
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211) )
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
เทศบบัญญบัต ติ งบประมาณรายจจ่าย ประจจาปปี งบประมาณ 2559

46

3)
ประเภทคสาปฏริบ จัตริงานนอกเวลาราชการ ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนการปฏติบบัตงติ านนอกเวลาราชการ
ติ ธติตามระเบปียบฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้
ของพนบักงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
ถึ ษา (00210) งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ปรากฏในแผนงานการศก
ที่ วกบับการ
ถึ ษา (00211)
ศก
4)
ประเภทคสาตอบแทนผผป
ข้ ฏริบ จัตริราชการอ จันเปอ็นประโยชนณ์
แกสเทศบาล ตงไวข้
จัทั้
419,715.- บาท
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประโยชนย์ตอบแทนอดืน
ที่ เปบ็ นกรณปีพเติ ศษ(โบนบั ส) ของ
ติ ธติตามระเบปียบฯ (ตบังนี้ จจ่าย
พนบั กงานเทศบาลและพนบักงานจ ผู้าง และผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
ถึ ษา ( 00210) งานบรติหารทบัที่วไป
จากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211) )
เกปีย
ที่ วกบับการศก
ข้ อย (5250) ตงไวข้
2.2 คสาใชส
จัทั้
132,000.- บาท
1)
ประเภทรายจสายเกทย
ที่ วก จับการร จับรอง/พริธก
ท าร (5253)
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
2)
ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ ใหข้ไดข้มาซงรึที่ บรริการ (5251) ตงจัทั้
ไวข้ 52,000 บาท
(1) คสาธรรมเนทยมคสาลงทะเบทยน ตงไวข้
จัทั้
50,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าธรรมเนปียม คจ่าลงทะเบปียนตจ่าง ๆ ของ
ติ ธติตามระเบปียบฯ
พนบั กงานเทศบาล พนบักงานจ ผู้างเทศบาลและผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
ดื สงบัที่ การกระทรวงมหาดไทย กจาหนด(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้
หรดือ หนบังสอ
ถึ ษา (00210) งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ถึ ษา
ปรากฏในแผนการศก
ที่ วกบับการศก
(00211) )
(2) คสาลข้างอ จัดภาพ ตงไวข้
จัทั้
2,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าล ผู้างอบัดภาพในกติจการตจ่างๆของเทศบาล
ถึ ษา ( 00210) งาน
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211) )
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
ส มแซมทร จัพยณ์สน
ริ
3)
ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ บคารกุงร จักษาหรรอซอ
(5252) ตงไวข้
จัทั้
50,000.- บาท
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ส มแซมว จัสดกุครกุภ จัณฑณ์ ตงไวข้
(1) คสาบคารกุงร จักษาซอ
จัทั้
50,000.บาท
จ่ มแซมวบัสดทุครทุภบัณฑย์ และ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าบจารทุงรบักษาซอ
ติ ทปีอ
จ่ พบัดลม วปีดโปี อ กล ผู้องถจ่ายรผป โตต๊ะ
ทรบัพยย์สน
ที่ ยผใจ่ นความรบับผติดชอบ เชน
เก ผู้าอปีนี้ แอรย์ รถยนตย์ รถจบักรยานยนตย์ คอมพติวเตอรย์ เครดือ
ที่ งทจานจนี้ าเยบ็น นจนี้ า
ถึ ษา (00210)
ร ผู้อน ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211) )
งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
ข้ า
4)
ประเภทคสาใชจ
ส ยเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มส
เขข้าล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆ(5254)
ตงไวข้
จัทั้
30,000.- บาท
ข้ า
(1) คสาใชจ
ส ยในการเดรินทางไปราชการ ตงไวข้
จัทั้
30,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเบปีย
นี้ เลปีย
นี้ งเดตินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชาจ่ ทปีพ
ที่ บัก
และตามทปีรที่ ะเบปียบ ฯ กจาหนด
ถึ ษา ( 00210) งาน
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211) ) 2.3 ว จัสดกุ (5270)
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
ตงไวข้
จัทั้
100,000.- บาท แยกเปอ็น
2.3.1) ประเภทว จัสดกุสคาน จักงาน (5271) ตงไวข้
จัทั้ 30,000.- บาท
จ่ กระดาษ ปากกา ดตินสอ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าวบัสดทุสจานบั กงาน เชน
ยางลบ นจนี้ ายาลบคจาผติด ปากกาเน ผู้นข ผู้อความ เครดือ
ที่ งใชสผู้ จานบั กงานทปีที่
จจาเปบ็ นในการปฏติบบัตรติ าชการตจ่าง ๆ ฯลฯ
ถึ ษา (00210) งานบรติหาร
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนการศ ก
ถึ ษา (00211) อยผจ่ในแผนพบั ฒนาตจา บล 3 ปปี หน ผู้า
ทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
100 ข ผู้อทปีที่ 3)
2.3.2) ประเภทคสา ว ส
จั ดกุ ค อมพริว เตอรณ์(5282) ต งจัทั้ ไวข้30,000.บาท
ดืนี้ วบัสดทุอป
จ่ ดติสตย์
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ทุ กรณย์ คอมพติวเตอรย์ เชน
เกบ็ต เม ผู้า คปียบ
ย์ อรย์ด ตลบับหมถึก และ อดืน
ที่ ๆ ทปีจ
ที่ จาเปบ็ น ฯลฯ
ถึ ษา ( 00210) งาน
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211)อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่ 3 )
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2.3.3 ประเภทคสาว จัสดกุงานบข้านงานคร จัว (5273)ตงไวข้
จัทั้
40,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุงานบ ผู้านงานครบัว เชน
จ่ นจนี้ ายาล ผู้าง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
บั ฟอก ถ ผู้วยกาแฟ แปรง จานรอง
จาน ถ ผู้วย,ชาม,แก ผู้ว ไม ผู้กวาด ผงซก
แก ผู้ว ผ ผู้าปผโตต๊ะ นจนี้ าดดืม
ที่ และอดืน
ที่ ๆ ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏใน
ถึ ษา ( 00210) งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ถึ ษา
แผนการศก
ที่ วกบับการศก
(00211)อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่ 3 )
2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300) ตงไวข้
จัทั้
31,000.- บาท
แยกเปอ็น
1)
ประเภทคสาไฟฟข้า ตงไวข้
จัทั้
15,000.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่ากระแสไฟฟผู้ าศผนยย์พบัฒนาเดบ็กเลบ็ก ของเทศบาล
ตจาบลเวปียงคจา จจานวน 7 ศผนยย์
ถึ ษา ( 00210) งานบรติหาร
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา(00212)
ทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
2)
ประเภทคสานคาทั้ ประปา ตงไวข้
จัทั้
15,000.- บาท
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่านจนี้ าประปา ศผนยย์พบัฒนาเดบ็กเลบ็กของเทศบาลสวจ่ น
ตจาบลเวปียงคจาจจานวน 7 ศผนยย์
(ตบังนี้ จจ่ายเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารงานทบัที่วไป (00111)
3)
ประเภทคสาไปรษณทย ณ์
ตงไวข้
จัทั้
1,000.-บาท
ผู้
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าไปรษณปีย ย์ โทรเลขทปีใที่ ชในราชการของกอง
ถึ ษาเทศบาลตจาบลเวปียงคจา
การศก
(ตบังนี้ จจ่ายเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งาน
บรติหารงานทบัที่วไป (00111)
3. งบเงรินอกุดหนกุน

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ
5. งบลงทกุน

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

ตงไวข้
จัทั้
400,000.-บาท

หมวดททด
ที่ น
ริ และสงริ กสอสรข้าง

ตงไวข้
จัทั้
400,000.-บาท
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ประเภทคสาบคารกุงร จักษาและปร จับปรกุงททด
ที่ น
ริ และสงริที่ กสอสรข้าง ตงไวข้
จัทั้
400,000.-บาท
1) คสาบคารกุงร จักษาศผนยณ์พ จัฒนาเดอ็กเลอ็ กเทศบาลตคาบลเวทยงคคา
จคานวน 7 ศผนยณ์ ตงไวข้
จัทั้
400,000.-บาท
ส มแซมศผนยณ์พ จัฒนาเดอ็ก
- เพรอ
ที่ จสายเปอ็นคสาในการปร จับปรกุงซอ
เลอ็กเทศบาลตคาบลเวทยงคคาจคานวน 7 ศผนยณ์
ถึ ษา ( 00210)
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00211)อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล
งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับการศก
3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่ 3 )
รึ ษา
งานระด จับกสอนว จัยเรทยนและประถมศก
ไวข้ 6,055,240.-บาท
1. งบบกุคลากร
2. งบดคาเนรินงาน
3,155,240-บาท
2.1 คสาตอบแทน (5201)
ตงไวข้
จัทั้

ตงจัทั้
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
ตงไวข้
จัทั้
ไมสไดข้

ข้ อย (5250) ตงไวข้
2.2 คสาใชส
จัทั้
1,312,000.- บาท
ข้ า
1)
ประเภทคสาใชจ
ส ยเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการ
ททไที่ มสเขข้าล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆ(5254) ตงไวข้
จัทั้
1,312,000.- บาท
ข้ า
รึ ษา ตงไวข้
(1) คสาใชจ
ส ยการบรริหารสถานศก
จัทั้
1,232,000.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจ ผู้างเหมาจบัดทจาอาหารกลางวบันให ผู้แกจ่นบักเรปียนศผนยย์
พบัฒนาเดบ็กเลบ็ก จจานวน 7 ศผนยย์ ของ เทศบาลตจาบลเวปียงคจา(ตบังนี้ จจ่ายจากเงติน
ถึ ษา ( 00210) งานระดบับกจ่อนวบัยเรปียนและ
อทุดหนทุนปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00212) ปรากฏในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 94
ปฐม ศก
ข ผู้อทปีที่ 12)
ข้ า
(2) คสาใชจ
ส ยในการจ จัดกริจกรรมว จันเดอ็กแหสงชาตริ ตงไวข้
จัทั้
80,000.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดกติจกรรมวบันเดบ็กแหจ่งชาตติของเดบ็กและเยาวชน
กลทุม
จ่ เครดือขจ่ายโรงเรปียนตจาบลเวปียงคจา เกปีย
ที่ วกบับคจ่าดจาเนตินการในการจบัด
จ่ คจ่าจบัดสถานทปีที่ ,คจ่าวบัสดทุ,คจ่าอาหาร,คจ่าวบัสดทุอน
กติจกรรมวบันเดบ็ก เชน
ดืที่ ๆฯลฯ
ถึ ษา ( 00210) งานระดบับ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00212) ปรากฏในแผนพบัฒนาตจาบล 3
กจ่อนวบัยเรปียนและปฐม ศก
ปปี หน ผู้าทปีที่ 93 ข ผู้อทปีที่ 9)
2.3 ว จัสดกุ (5270) ตงไวข้
จัทั้
1,843,240.- บาท แยกเปอ็น
1)
ประเภทว จัสดกุอาหารเสรริม (นม) โรงเรทยน (5283)
ตงไวข้
จัทั้
1,843,240.- บาท
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าวบัสดทุอาหารเสรติม (นม) โรงเรปียน สจาหรบับนบั กเรปียน
รายละเอปียดดบังตจ่อไปนปีนี้
(1) สจาหรบับนบักเรปียนในสงบั กบัดสจานบั กงานคณะกรรมการการ
ถึ ษาขบัน
บั นี้ อนทุบาล ถถึงประถมศก
ถึ ษา
ศก
นี้ พดืน
นี้ ฐาน (สพฐ) (สปช.เดติม) ตบังนี้ แตจ่ชน
ดืนี้ อาหารเสรติม (นม) ใน
ปปี ท ปีที่ 6 จจานวน 8 โรงเรปียน เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
อบัตราคนละ 7.37 บาท/วบัน จจานวน 260 วบัน
(2) สจาหรบับเดบ็กอนทุบาล 3 ขวบ ของศผนยย์พบัฒนาเดบ็กเลบ็ก
จจานวน 7 ศผนยย์ ในอบัตราคนละ 7.37 บาท/วบัน จจานวน 280 วบัน
ถึ ษา ( 00210) งานระดบับ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00212) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี
กจ่อนวบัยเรปียนและปฐม ศก
หน ผู้า 93 ข ผู้อทปี)ที่
2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300)
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
3. งบเงรินอกุดหนกุน
ตงไวข้
จัทั้
2,900,000.-บาท
3.1) ประเภทเงรินอกุดหนกุนหนสวยงานของร จัฐ/องคณ์กรเอกชนใน
กริจกรรมอ จันเปอ็นสาธารณประโยชนณ์
ตงไวข้
จัทั้
2,900,000.-บาท
จั จัดสคาน จักงาน
(1) อกุดหนกุนสคาหร จับอาหารกลางว จัน โรงเรทยนในสงก
รึ ษาขนพร
ทั้ ฐาน (สพฐ.)
คณะกรรมการการศก
จัทั้ น
ตงไวข้
จัทั้
2,900,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนอาหารกลางวบันให ผู้แกจ่โรงเรปียนสงบั กบัด
ถึ ษาขบัน
สจานบักงานคณะกรรมการการศก
นี้
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ถึ ษาปปี ท ปีที่ 6
พดืน
นี้ ฐาน (สปช.เดติม) ในตจาบลเวปียงคจา ตบังนี้ แตจ่อนทุบาลถถึงปฐมศก
จจานวน 8 โรงเรปียน ในอบัตราคนละ 20 บาท/วบันจจานวน 200 วบัน (ตบังนี้ จจ่าย
ถึ ษา ( 00210) งานระดบับกจ่อนวบัยเรปียน
จากเงตินอทุดหนทุนปรากฏในแผนการศก
ถึ ษา (00212) ปรากฏในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 94
และปฐม ศก
ข ผู้อทปีที่ 12)
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
5. งบลงทกุน
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
รึ ษาไมสกคาหนดระด จับตงไวข้
งานศก
จัทั้
55,000.-บาท
1. งบบกุคลากร
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
2. งบดคาเนรินงาน
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
3. งบเงรินอกุดหนกุน
ตงไวข้
จัทั้
55,000.-บาท
3.1) ประเภทเงรินอกุดหนกุนหนสวยงานของร จัฐ/องคณ์กรเอกชนใน
กริจกรรมอ จันเปอ็นสาธารณประโยชนณ์
ตงไวข้
จัทั้
55,000.-บาท
(1) อกุดหนกุนกริจการโครงการเดรินทางไกลและแรมครนลผก
ร -เนตรนารทสาม จัญกลกุม
รึ ษา
เสอ
ส เครรอขสายโรงเรทยนเวทยงคคา ปท การศ ก
2558 ตงไวข้
จัทั้
40,000.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนให ผู้แกจ่โรงเรปียนบ ผู้านทจ่าหนองเทาในการ
ดื -เนตรนารปีสามบัญ
ดจาเนตินกติจการโครงการเดตินทางไกลและแรมคดืนลผกเสอ
ถึ ษา 2558
กลทุม
จ่ เครดือขจ่ายโรงเรปียนเวปียงคจา ปปี การศก
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวบัฒนธรรมและ
นบั นทนาการ( 00260) งานศาสนาและวบัฒนธรรมท ผู้องถติน
ที่ (00263)
ปรากฎตามในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 94 ข ผู้อทปีที่ 11)
(2) อกุดหนกุนกริจการโครงการเดรินทางไกลและแรมครนลผก
ร -เนตรนารทสาม จัญรกุน
เสอ
ส ใหญสโรงเรทยนบข้านหรินฮาวโนนงาม ปท การ
รึ ษา 2558 ตงไวข้
ศก
จัทั้
15,000.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนให ผู้แกจ่โรงเรปียนบ ผู้านหตินฮาวโนนงาม ใน
ดื -เนตรนารปี
การดจาเนตินกติจการโครงการเดตินทางไกลและแรมคดืนลผกเส อ
ถึ ษา 2558
สามบัญรทุน
จ่ ใหญจ่ โรงเรปียนบ ผู้านหตินฮาว ปปี การศก
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวบัฒนธรรมและ
นบั นทนาการ( 00260) งานศาสนาและวบัฒนธรรมท ผู้องถติน
ที่ (00263)
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ปรากฎตามในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 94 ข ผู้อทปีที่ 11
สอดคล ผู้องกบับยทุทธศาสตรย์การพบัฒนาจบังหวบัดอทุดรธานปี ประเดบ็นทปีที่ 4 ด ผู้าน
การทจ่องเทปีย
ที่ ว)
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ
5. งบลงทกุน

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

แผนงานสาธารณสกุข
งานบรริหารทวที่ จั ไปเกทย
ที่ วก จับสาธารณสกุข
2,457,500.-บาท
1. งบบกุคลากร
1. หมวดเงรินเดรอน (ฝสายประจคา)
478,320.-บาท

ตงไวข้
จัทั้

ตงไวข้
จัทั้
928,000.-บาท
ตงไวข้
จัทั้
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1.1) ประเภทเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล (5102) ตงไวข้
จัทั้
478,320.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเดดือนพนบั กงานเทศบาลกองสาธารณสทุขฯ จจานวน 2
อบัตรา ประกอบด ผู้วย
1. ผผ ผู้อจานวยการกองสาธารณสทุข
จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ น
เงติน 323,760.-บาท
2. หบัวหน ผู้าฝจ่ ายบรติหารงานสาธารณสทุข จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ น
เงติน 154,560.-บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข (00110) งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00111)
1.2) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล ตงไวข้
จัทั้
10,000.- บาท
(1) ประเภทเงตินปรบับปรทุงเงตินเดดือน ตบังนี้ ไว ผู้ 10,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเงตินปรบับปรทุงเงตินเดดือนพนบั กงานเทศบาล กอง
สาธารณสทุข กรณปีทไปีที่ ด ผู้รบับการเลดือ
ที่ นขบัน
นี้ เงตินเดดือนเกตินกวจ่า 1 ขบัน
นี้ หรดือ
กรณปีมก
ปี ารปรบับปรทุงเงตินเดดือนตามคทุณวทุฒพ
ติ นบั กงานเทศบาล หรดือกรณปีอน
ดืที่ ๆ
ตามระเบปียบ (ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข
(00110) งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00111)
1.3) ประเภทเงตินประจจาตจาแหนจ่งพนบั กงานเทศบาล (5105) ตบังนี้ ไว ผู้
42,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประจจาตจาแหนจ่งผผ ผู้อจานวยการกอง
สาธารณสทุข จจานวน 12 เดดือน เปบ็ นเงติน 42,000.- บาท (ตบังนี้ จจ่ายจาก
เงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข (00110) งานบรติหารทบัที่วไป
เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00111)
2. หมวดคสาตอบแทนพน จักงานจข้าง (5130) ตงไวข้
จัทั้
397,680บาทแยกเปอ็น
2.1) ประเภทคสาตอบแทนพน จักงานจข้าง (5131) ตงไวข้
จัทั้
349,680.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินคจ่าตอบแทนพนบั กงานจ ผู้าง จจานวน 3
อบัตรา ประกอบด ผู้วย
(1) ตจาแหนจ่งพนบั กงานขบับรถบรรททุกขยะ(ภารกติจ) จจานวน 1
อบัตรา เปบ็ นเงติน 133,680.- บาท
(2) ตจาแหนจ่งคนงานประจจารถขยะ(ทบัที่วไป)
จจานวน 2
อบัตรา
เปบ็ นเงติน 216,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข (00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221))
2.2)ประเภทเงรินเพริม
ที่ ททจ
ที่ า
ส ยใหข้แกสพน จักงานจข้าง(5122) ตงจัทั้
ไวข้48,000.-บาท
ปี ชวบัที่ คราวพนบั กงานจ ผู้าง จจานวน 3
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเพติม
ที่ คจ่าครองชพ
อบัตรา ประกอบด ผู้วย
(1) ตจาแหนจ่งพนบักงานขบับรถบรรททุกขยะ(ภารกติจ) จจานวน 1
อบัตรา เปบ็ นเงติน 24,000.- บาท
(2) ตจาแหนจ่งคนงานประจจารถขยะ(ทบัที่วไป) จจานวน 2
อบัตรา เปบ็ นเงติน 24,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข (00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221))
2. งบดคาเนรินงาน
บาท

ตงไวข้
จัทั้
1,394,500.-

2.1 คสาตอบแทน (5201) ตงไวข้
จัทั้
160,500.- บาท
ส ยเหลรอการศก
รึ ษาบกุตร (5207)ตงไวข้
2.1.1) ประเภทเงรินชว
จัทั้
5,000.- บาท
ถึ ษาบทุตรพนบั กงานเทศบาล
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินชวจ่ ยเหลดือการศก
ติ ธติตามระเบปียบฯ
และผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221))
ส บข้าน (5206)ตงไวข้
2.1.2) ประเภทคสาเชา
จัทั้
42,000.- บาท
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ติ ธติ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเชาจ่ บ ผู้าน ของพนบั กงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
ตามระเบปียบฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221))
2.1.3) ประเภทคสาปฏริบ จัตริงานนอกเวลาราชการ ตงไวข้
จัทั้
10,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนการปฏติบบัตงติ านนอกเวลาราชการ
ติ ธติตามระเบปียบฯ
ของพนบักงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221)
2.1.4)ประเภทคสาตอบแทนผผป
ข้ ฏริบ จัตริราชการอ จันเปอ็นประโยชนณ์แกส
เทศบาล ตงไวข้
จัทั้ 103,500.- บาท
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประโยชนย์ตอบแทนอดืน
ที่ เปบ็ นกรณปีพเติ ศษ(โบนบั ส) ของ
ติ ธติตามระเบปียบฯ(ตบังนี้ จจ่าย
พนบั กงานเทศบาลและพนบักงานจ ผู้าง และผผ ผู้ทปีม
ที่ ส
ปี ท
จากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220) งานบรติหาร
ทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221))
ข้ อย (5250) ตงไวข้
2.2 คสาใชส
จัทั้
894,000.- บาท
2.2.1) ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ ใหข้ไดข้มาซงรึที่ บรริการ (5251)ตงไวข้
จัทั้
754,000.-บาท
(1) คสาธรรมเนทยม คสาลงทะเบทยน ตงไวข้
จัทั้
10,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าธรรมเนปียม คจ่าลงทะเบปียน ในการฝถึ กอบรม
บั มนา ของพนบักงานเทศบาลและผผ ผู้มปีสท
ติ ธติตามระเบปียบฯ (ตบังนี้ จจ่ายจาก
สม
เงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220)งานบรติหารทบัที่วไป
เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข(00221) )
(2) คสาจข้างเหมาบรริการ ตงไวข้
จัทั้
743,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจ ผู้างเหมาบทุคคลธรรมดา หรดือบรติษบัทห ผู้างหทุ ผู้นสวจ่ น
ตจ่าง ๆ เพดือ
ที่ จบัดทจางานให ผู้กบับเทศบาลตจาบลเวปียงคจา(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220)งานบรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับ
สาธารณสทุข (00221) )
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(3) คสาลข้างอ จัดภาพ ตงไวข้
จัทั้
1,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าล ผู้างอบัดภาพในกติจการตจ่างๆของเทศบาล
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220)งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221) )
ส มแซมทร จัพยณ์สน
ริ
2.2.2) ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ บคารกุงร จักษาหรรอซอ
(5252) ตงไวข้
จัทั้ 30,000.- บาท
ส มแซมร จักษาว จัสดกุครกุภ จัณฑณ์ ตงไวข้
(1) คสาซอ
จัทั้
30,000.- บาท
จ่ มแซมวบัสดทุ ครทุภณ
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าบจารทุงรบักษา ซอ
บั ฑย์ ทปีเที่ ปบ็ น
ติ ในความรบับผติดชอบของกองสาธารณสทุขฯ เชน
จ่ พบัดลม กล ผู้องถจ่าย
ทรบัพยย์สน
รผป โตต๊ะ เก ผู้าอปีนี้ รถยนตย์ คอมพติวเตอรย์ เครดือ
ที่ งทจานจนี้ าเยบ็น นจนี้ าร ผู้อน ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221))
ข้ า
2.2.3) ประเภทคสาใชจ
ส ยเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มส
เขข้าล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆ(5254)
ตงไวข้
จัทั้
120,000.- บาท
ข้ า
(1) คสาใชจ
ส ยในการเดรินทางไปราชการ ตงไวข้
จัทั้
10,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเบปีย
นี้ เลปีย
นี้ งเดตินทาง คจ่าพาหนะ คจ่าเชาจ่ ทปีพ
ที่ บัก
และตามทปีรที่ ะเบปียบ ฯ กจาหนด
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221))
ข้ า
(2) คสาใชจ
ส ยในการจ จัดทคาโครงการสรข้างจริตสคานรึกการอนกุร จักษณ์
ทร จัพยากรธรรมชาตริและสงริที่ แวดลข้อม
ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดทจาโครงการสร ผู้างจติตสจานถึกการอนทุรบักษย์
ทรบัพยากรธรรมชาตติและสงติที่ แวดล ผู้อมคจ่าจบัดสถานทปีที่ คจ่าอาหาร คจ่าวบัสดทุ
ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220)งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221))
ข้ า
(3) คสาใชจ
ส ยในการจ จัดทคาโครงการปข้องก จันและควบคกุมโรคพริษ
สกุน จัขบข้า
ตงไวข้
จัทั้
70,000.- บาท
เทศบบัญญบัต ติ งบประมาณรายจจ่าย ประจจาปปี งบประมาณ 2559

57

- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดทจาโครงการปผู้ องกบันและควบคทุมโรคพติษสทุนบัขบ ผู้า
ปี ฯลฯ
คจ่าอาหาร คจ่าวบัสดทุ คจ่าวบัคซน
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220)งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข(00221))
ข้ า
(4) คสาใชจ
ส ยในการจ จัดทคาโครงการอบรมผผป
ข้ ระกอบการ
สถานททจ
ที่ คาหนสายอาหารตงไวข้
จัทั้ 10,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดทจาโครงการอบรมผผ ผู้ประกอบการสถานทปีที่
จจาหนจ่ายอาหาร คจ่าอาหาร คจ่าวบัสดทุ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220)งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221))
2.3 ว จัสดกุ (5270) ตงไวข้
จัทั้
340,000.- บาท แยกเปอ็น
2.3.1) ประเภทว จัสดกุสคาน จักงาน (5271) ตงไวข้
จัทั้ 15,000.- บาท
จ่ กระดาษ ปากกา ดตินสอ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าวบัสดทุสจานบั กงาน เชน
ยางลบ นจนี้ ายาลบคจาผติด ปากกาเน ผู้นข ผู้อความ เครดือ
ที่ งใชสผู้ จานบั กงานทปีที่
จจาเปบ็ นในการปฏติบบัตรติ าชการตจ่าง ๆ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนสาธารณสทุข ( 00210)
งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221)อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล
3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่ 3 )
2.3.2) ประเภทคสา ว ส
จั ดกุค อมพริว เตอรณ์ (5282) ต งไวข้
จัทั้
20,000.บาท
ดืนี้ วบัสดทุอป
จ่ ดติสตย์
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ทุ กรณย์ คอมพติวเตอรย์ เชน
เกบ็ต เม ผู้า คปียบ
ย์ อรย์ด ตลบับหมถึก และ อดืน
ที่ ๆ ทปีจ
ที่ จาเปบ็ น ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจาก
เงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข(00220)งานบรติหารทบัที่วไป
เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221)อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100
ข ผู้อทปีที่ 3 )
2.3.3
บาท

ประเภทคสาว จัสดกุงานบข้านงานคร จัว (5273) ตงไวข้
จัทั้ 3,000.-

ดืนี้ วบัสดทุงานบ ผู้านงานครบัว เชน
จ่ นจนี้ ายาล ผู้าง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
บั ฟอก ถ ผู้วยกาแฟ แปรง จานรอง
จาน ถ ผู้วย,ชาม,แก ผู้ว ไม ผู้กวาด ผงซก
แก ผู้ว ผ ผู้าปผโตต๊ะ นจนี้ าดดืม
ที่ และอดืน
ที่ ๆ ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏใน
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แผนงานสาธารณสทุข(00220)งานบรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข
(00221)อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่ 3 )
2.3.4 ประเภทว จัสดกุวท
ริ ยาศาสตรณ์หรรอการแพทยณ์ ตงไวข้
จัทั้
90,000.บาท แยกเปอ็น
รทั้ ทรายกคาจ จัดลผกนคาทั้ ยกุงลาย ตงไวข้
(1) คสาจ จัดซอ
จัทั้
20,000.บาท
ดืนี้ ทรายกจาจบัดลผกนจนี้ ายทุงลาย(ทรายอะเบส)
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
โดยมปีสวจ่ นผสมของทรายเคลดือบทปีม
ที่ ฟ
ปี อส ไมจ่น ผู้อยกวจ่า 1 % ww (จบัด
ดืนี้ ตามราคาท ผู้องถติน
ชอ
ที่ โดยประหยบัด)
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข (00220) งาน
บรติการสาธารณสทุข และงานสาธารณสทุขอดืน
ที่ (00223) อยผใจ่ นแผน
พบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 98 ข ผู้อ 9)
รทั้ นคาทั้ ยาพสนหมอกคว จัน ตงไวข้
(2) คสาจ จัดซอ
จัทั้
50,000.- บาท
ดืนี้ นจนี้ ายาพจ่นหมอกควบันกจาจบัดยทุงลาย(จบัด
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ดืนี้ ตามราคาท ผู้องถติน
ซอ
ที่ โดยประหยบัด)
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข (00220) งาน
บรติการสาธารณสทุข และงานสาธารณสทุขอดืน
ที่ (00223) อยผใจ่ นแผน
พบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 98 ข ผู้อ 10)
ทั้ร นคาทั้ ยาโรคตริดเชอ
ทั้ร อกุบ จัตริใหมส ตงไวข้
(3) คสาจ จัดซอ
จัทั้ 20,000.บาท
ดืนี้ นจนี้ ายา วบัสดทุอป
ดืนี้
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ทุ กรณย์ และอดืน
ที่ ๆ(จบัดซอ
ตามราคาท ผู้องถติน
ที่ โดยประหยบัด)
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข (00220) งาน
บรติการสาธารณสทุข และงานสาธารณสทุขอดืน
ที่ (00223) อยผใจ่ นแผน
พบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 108 ข ผู้อ 17)
รทั้ เพลริงและหลสอลรน
2.3.5 ประเภทคสาว จัสดกุเชอ
ที่ (5275)ตงจัทั้
ไวข้200,000.- บาท
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ดืนี้ นจนี้ ามบันเชอ
ดืนี้ เพลติงและนจนี้ ามบันหลจ่อลดืน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่
จ่
สจาหรบับยานพาหนะของกองสาธารณสทุข เทศบาลตจาบลเวปียงคจา เชน
ติ นจนี้ ามบันเครดือ
นจนี้ ามบันดปีเซล นจนี้ ามบันเบนซน
ที่ ง ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข 00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221)ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี
หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่ 3)
ส (5453) ตงจัทั้
2.3.6 ประเภทคสาว จัสดกุพาหนะและขนสง
ไวข้10,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุ ยานพาหนะและขนสงจ่ เชน
จ่
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
แบตเตอรปีที่ ยาง หบัวเทปียน สายไมลย์ ฟติ ลม
ย์ กรองแสง หม ผู้อนจนี้ า รถยนตย์
ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข 00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221)ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี
หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่ 3 )
2.3.7 ประเภทคสาว จัสดกุเครรอ
ที่ งแตสงกาย ตงไวข้
จัทั้ 2,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุเครดือ
จ่ เสอ
ดืนี้ กางเกง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่ งแตจ่งกาย เชน
รองเท ผู้าบผท
ต๊ ถทุงมดือ หน ผู้ากาก ผ ผู้าปติ ดจมผก ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข 00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221)ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี
หน ผู้า 100 ข ผู้อทปีที่ 3 )
2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300)ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
3. งบเงรินอกุดหนกุน

ตงไวข้
จัทั้ 135,000.-บาท

3.1 ประเภทเงรินอกุดหนกุนหนสวยงานของร จัฐ/เอกชนในกริจกรรม
อ จันเปอ็นสาธารณประโยชนณ์
ตงไวข้
จัทั้
135,000.-บาท
(1) อกุดหนกุนโครงการพ จัฒนาสาธารณสกุขมผลฐานในการดคาเนรินงาน
ของ อสม. ตงไวข้
จัทั้
135,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนโครงการพบัฒนาสาธารณสทุขมผลฐานใน
การดจาเนตินงานของ อสม.ใน 3 กลทุม
จ่ กติจกรรม ได ผู้แกจ่ 1)การพบัฒนากติจการ
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ด ผู้านสาธารณสทุข 2) การแก ผู้ไขปบั ญหาสาธารณสทุขในเรดือ
ที่ งตจ่างๆ 3) การ
จบัดบรติการสทุขภาพเบดือ
นี้ งต ผู้นในศผนยย์สาธารณสทุขมผลฐานจจานวน 18 หมผบ
จ่ ผู้าน
(ตบังนี้ จจ่ายจากอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสทุข 00220) งาน
บรติหารทบัที่วไป เกปีย
ที่ วกบับสาธารณสทุข (00221) )
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
5. งบลงทกุน
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

จั
แผนงานสงคมสงเคราะหณ์
จั
จั
งานสว จัสดริการสงคมและส
งคมสงเคราะหณ์
110,000.-บาท

ตงไวข้
จัทั้
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1. งบบกุคลากร

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

2. งบดคาเนรินงาน

ตงไวข้
จัทั้
50,000.-บาท

2.1 คสาตอบแทน (5201)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

ข้ อย (5250)
2.2 คสาใชส
บาท

ตงไวข้
จัทั้
50,000.-

2.2.1) ประเภทรายจสายเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มสเขข้า
ล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆตงไวข้
จัทั้
50,000.- บาท
(1) คสาจ จัดทคาโครงการพ จัฒนาเดอ็กสตรทและสถาบ จันครอบคร จัว ตงจัทั้
จสายไวข้ 50,000.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าดจาเนตินโครงการพบัฒนาเดบ็กและสถาบบันครอบครบัว
ประจจาปปี 2559
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของ
ชทุมชน (00250) งานสงจ่ เสรติมและสนบั บสนทุนความเข ผู้มแขบ็ง(00252) อยผจ่
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 77 ข ผู้อ 9)
2.3 คสาว จัสดกุ (5270)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

3. งบเงรินอกุดหนกุน

ตงไวข้
จัทั้
60,000.-บาท

3.1)ประเภทเงรินอกุดหนกุน หนสว ยงานของร จัฐหรรอ องคณ์ก รเอกชนใน
กริจกรรมอ จันเปอ็นสาธารณประโยชนณ์ตงไวข้
จัทั้
60,000.- บาท
(1) อกุดหนกุนโครงการกริจการเหลสากาชาด จ จังหว จัดอกุดรธานท
ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนให ผู้แกจ่ เหลจ่ากาชาดจบังหวบัดอทุดรธานปี
ในการดจาเนตินกติจกรรมอบันเปบ็ นสาธารณประโยชนย์
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของ
ชทุมชน (00250) งานสงจ่ เสรติมและสนบั บสนทุนความเข ผู้มแขบ็งชทุมชน
(00252) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 78 ข ผู้อ 3)
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(2) อกุดหนกุนโครงกริจการกาชาดอคาเภอกกุมภวาปท ประจคาปท
2559 ตงไวข้
จัทั้
15,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนให ผู้แกจ่ทท
ปีที่ จาการปกครองอจาเภอ
กทุมภวาปปี ในการดจาเนตินกติจการกาชาดอจาเภอกทุมภวาปปี ประจจาปปี 2559
(ตบังนี้ จจ่ายกเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของชทุมชน
(00250) งานสงจ่ เสรติมและสนบั บสนทุนความเข ผู้มแขบ็งชทุมชน (00252) อยผจ่
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 78 ข ผู้อ 2)
ส นทข้องถริน
3.2) อกุดหนกุนองคณ์กรปกครองสว
ที่ อรน
ที่ ตงไวข้
จัทั้
25,000.บาท
(1) อกุดหนกุนโครงการจ จัดตงสถานทท
จัทั้
ก
ที่ ลางสคาหร จับศผนยณ์รวม
รทั้ จ จัดจข้างของหนสวยการบรริหารราชการทข้องถริน
ขสาวการจ จัดซอ
ที่ ตงไวข้
จัทั้
25,000 บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนให ผู้แกจ่องคย์การบรติหารสวจ่ นตจาบลเสอเพล
ดืนี้ จบัดจ ผู้างของ
อ ในการจบัดตบังนี้ สถานทปีก
ที่ ลางสจาหรบับศผนยย์รวมขจ่าวการจบัดซอ
หนจ่วยการบรติหารราชการท ผู้องถติน
ที่
ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของชทุมชน
(00250) งานสงจ่ เสรติมและสนบั บสนทุนความเข ผู้มแขบ็งชทุมชน (00252) อยผจ่
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้า 78 ข ผู้อ 11)
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

5. งบลงทกุน

ไมสไดข้ ตงไวข้
จัทั้
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แผนงานเคหะและชกุมชน
ส ง
กองชา

ตงไวข้
จัทั้ 7,447,342.-บาท

งานบรริหารทวที่ จั ไปเกทย
ที่ วก จับเคหะและชกุมชน
2,902,960.-บาท
1. งบบกุคลากร
บาท
1. หมวดเงรินเดรอน (ฝสายประจคา)
1,153,320.-บาท

ตงไวข้
จัทั้
ตงไวข้
จัทั้
1,771,320.ตงไวข้
จัทั้

1.1)ประเภทเงรินเดรอนพน จักงานเทศบาล (5102)ตงจัทั้
ไวข้1,087,080.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเดดือนพนบั กงานเทศบาล กองชาจ่ ง จจานวน
4 อบัตราประกอบด ผู้วย
(1)
ผผ ผู้อจานวยการกองชาจ่ ง จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้
ไว ผู้ 362,640.-บาท
(2)
หบัวหน ผู้าฝจ่ ายแบบแผนและกจ่อสร ผู้าง จจานวน 1
อบัตรา ตบังนี้ ไว ผู้ 239,640.-บาท
(3)
นายชาจ่ งสจารวจ
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้ 244,320.-บาท
(4)
วติศวกร
จจานวน 1 อบัตรา
ตบังนี้ ไว ผู้ 240,480.-บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน(00240)งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน(00241)
1.2) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอน ตงไวข้
จัทั้
24,240.- บาท
1) ประเภทเงรินปร จับปรกุงเงรินเดรอน ตงไวข้
จัทั้
24,240.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเงตินปรบับปรทุงเงตินเดดือนพนบั กงานเทศบาล กรณปี
ทปีไที่ ด ผู้รบับการเลดือ
ที่ นขบัน
นี้ เงตินเดดือนเกตินกวจ่า 1 ขบัน
นี้ หรดือกรณปีมก
ปี ารปรบับปรทุง
เงตินเดดือนตามคทุณวทุฒพ
ติ นบักงานเทศบาล หรดือกรณปีอน
ดืที่ ๆตามระเบปียบ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน(00240)งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน(00241)
1.3) ประเภทเงรินประจคาตคาแหนสงพน จักงานเทศบาล (5105) ตงจัทั้
ไวข้ 42,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประจจาตจาแหนจ่งผผ ผู้อจานวยการกองชาจ่ ง
จจานวน 12 เดดือนเปบ็ นเงติน 42,000.- บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน(00240)งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน(00241)
2. ประเภทคสาตอบแทนพน จักงานจข้าง(5130) ตงไวข้
จัทั้
618,000.- บาทแยกเปอ็น
2.1) ประเภทคสาตอบแทนพน จักงานจข้าง (5131) ตงไวข้
จัทั้
534,000.- บาท
-เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินคจ่าตอบแทนพนบั กงาน จจานวน 4 อบัตรา
ประกอบด ผู้วย
(1) ตจาแหนจ่งผผ ผู้ชวจ่ ยชาจ่ งโยธา
จจานวน 1 อบัตรา
เปบ็ นเงติน 146,160.- บาท
(2) ตจาแหนจ่งผผ ผู้ชวจ่ ยชาจ่ งไฟฟผู้ า
จจานวน 1
อบัตรา เปบ็ นเงติน 141,120.- บาท
ผู้
(3) ตจาแหนจ่งพนบั กงานขบับรถเครนกระเชาไฟฟผู้
า จจานวน 1
อบัตรา เปบ็ นเงติน 138,720 .- บาท
(4) ตจาแหนจ่งคนงานทบัที่วไป จจานวน 1 อบัตรา เปบ็ นเงติน
108,000.-บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน (00240) งานบรติหาร
ทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241))
ท ชวที่ จั คราวพน จักงานจข้าง (5122)
2.2)ประเภทเงรินเพริม
ที่ คสาครองชพ
ตงไวข้
จัทั้ 84,000.-บาท
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ปี ชวบัที่ คราวพนบั กงานจ ผู้าง จจานวน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินเพติม
ที่ คจ่าครองชพ
4 อบัตรา ประกอบด ผู้วย
(1) ตจาแหนจ่งผผ ผู้ชวจ่ ยชาจ่ งโยธา
เปบ็ นเงติน 24,000.บาท
(2) ตจาแหนจ่งผผ ผู้ชวจ่ ยชาจ่ งไฟฟผู้ า
เปบ็ นเงติน
24,000.- บาท
ผู้
(3) ตจาแหนจ่งพนบักงานขบับรถเครนกระเชาไฟฟผู้
า เปบ็ นเงติน
24,000.- บาท
(4) ตจาแหนจ่งคนงานทบัที่วไป
เปบ็ นเงติน 12,000.บาท
(ตบังนี้ จจ่ายจากรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน (00240) งานบรติหาร
ทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะแลชทุมชน (00241))
2. งบดคาเนรินงาน

ตงไวข้
จัทั้
938,640.-บาท

2.1 คสาตอบแทน (5201) ตงไวข้
จัทั้
291,640.- บาท
ส ยเหลรอการศก
รึ ษาบกุตร (5207) ตงจัทั้
2.1.1) ประเภทเงรินชว
ไวข้12,000.- บาท
ถึ ษาบทุตรของพนบั กงาน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเงตินชวจ่ ยเหลดือการศก
ติ ธติตามระเบปียบ ฯ
เทศบาล และผผ ผู้มปีสท
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน(00240)งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241)
ส บข้าน (5206) ตงไวข้
2.1.2) ประเภทคสาเชา
จัทั้ 72,000.- บาท
ติ ธติตา
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าเชาจ่ บ ผู้านของพนบั กงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
มระเบปียบฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน(00240)งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241)
2.1.4) ประเภทคสาปฏริบ จัตริงานนอกเวลาราชการ ตบังนี้ ไว ผู้5,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าตอบแทนการปฏติบบัตงติ านนอกเวลาราชการ ของ
ติ ธติตามระเบปียบ ฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้
พนบั กงานเทศบาล และผผ ผู้มปีสท
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ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป(00110) งานบรติหารทบัที่วไป
(00111))
2.1.5) ประเภทคสาตอบแทนผผป
ข้ ฏริบ จัตริราชการอ จันเปอ็นประโยชนณ์แกส
เทศบาล ตงไวข้
จัทั้
202,640.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินประโยชนย์ตอบแทนอดืน
ที่ เปบ็ นกรณปีพเติ ศษ
(โบนบั ส) ของพนบักงานเทศบาลและพนบั กงานจ ผู้าง (ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินราย
ได ผู้ปรากฏในแผนงานบรติหารงานทบัที่วไป (00110) งานบรติหารทบัที่วไป
(00111))
ข้ อย (5250) ตงไวข้
2.2 คสาใชส
จัทั้
235,000.- บาทแยกเปอ็น
2.2.1 ประเภท รายจสายเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มสเขข้า
ล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆ(5254) ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าใชจจ่ผู้ ายในการเดตินทางไปราชการเปบ็ นคจ่าเบปีย
นี้ เลปีย
นี้ ง
คจ่าทปีพ
ที่ บักคจ่าพาหนะ และคจ่าใชจจ่ผู้ ายอดืน
ที่ ๆ ทปีจ
ที่ จาเปบ็ นของพนบั กงานเทศบาล และ
ติ ธติตามระเบปียบ ฯ (ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะ
ผผ ผู้มปีสท
ชทุมชน(00240)งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241)
ส มแซมทร จัพยณ์สน
ริ
2.2.2 ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ บคารกุงร จักษาหรรอซอ
(5252) ตงไวข้
จัทั้ 150,000.- บาท
ส มแซมครกุภ จัณฑณ์ ตงไวข้
(1) คสาบคารกุงร จักษาหรรอซอ
จัทั้
150,000.- บาท
ติ หรดือ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าบจารทุงรบักษาวบัสดทุครทุภณ
บั ฑย์และทรบัพยย์สน
จ่ มแซมวบัสดทุครทุภณ
ติ ในความรบับผติดชอบของเทศบาล(ตบังนี้ จจ่าย
ซอ
บั ฑย์และทรบัพยย์สน
จากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน (00240) งานบรติหารทบัที่วไป
เกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241))
2.2.3 ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ ใหข้มาซงรึที่ บรริการ (5251) ตงจัทั้
ไวข้65,000.- บาท
(1) คสาธรรมเนทยมและคสาลงทะเบทยน ตงไวข้
จัทั้
50,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าธรรมเนปียม คจ่าลงทะเบปียนในการฝถึ กอบรม
บั มนาพนบักงานเทศบาลและผผ ผู้มปีสท
ติ ธติตามระเบปียบฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินราย
สม
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ได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน (00240) งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับ
เคหะและชทุมชน (00241)
(2) คสาลข้างอ จัดภาพ ตงไวข้
จัทั้
15,000.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าล ผู้างอบัดภาพโครงการและกติจกรรมตจ่าง ๆ
ของกองชาจ่ ง
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน (00240) งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล
3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 108 ข ผู้อ 5)
2.3 คสาว จัสดกุ(2570) ตงไวข้
จัทั้ 412,000.- บาทแยกเปอ็น
2.3.1 ประเภทว จัสดกุสคาน จักงาน (5271) ตงไวข้
จัทั้ 74,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุสจานบั กงาน เชน
จ่
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
กระดาษ ปากกา
ดตินสอ และ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน (00240) งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241) อยผใจ่ นแผนพบัฒนา
ตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 100 ข ผู้อ 3)
2.3.2 ประเภทว จัสดกุคอมพริวเตอรณ์ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุอป
จ่
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ทุ กรณย์ คอมพติวเตอรย์ เชน
ดติสตย์เกบ็ต เม ผู้า คปียบ
ย์ อรย์ด ตลบับหมถึก และ อดืน
ที่ ๆ ทปีจ
ที่ จาเปบ็ น ฯลฯ (ตบังนี้ จจ่าย
จากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน (00240) งานบรติหาร
ทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี
หน ผู้าทปีที่ 100 ข ผู้อ 3)
2.3.3 ประเภทคสาว จัสดกุไฟฟข้าและวริทยกุ (5272) ตงจัทั้
ไวข้100,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุอป
จ่ หลอดไฟ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ทุ กรณย์ไฟฟผู้ าวติทยทุ เชน
สายไฟ บบัลลารย์ด สตารย์ทเตอรย์ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน (00240) งาน
บรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241) อยผใจ่ นแผนพบัฒนา
ตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 100 ข ผู้อ 3)
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ทั้ร เพลริงและหลสอลรน
2.3.4 ประเภทคสาว จัสดกุเชอ
ที่ (5275) ตงไวข้
จัทั้
165,000.- บาท
ดืนี้ นจนี้ ามบันเชอ
ดืนี้ เพลติงและหลจ่อลดืน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่ สจาหรบับยาน
พาหนะ และคจ่านจนี้ ามบันในการ ดจาเนตินโครงการปรบับปรทุงถนนลผกรบังตจาบล
เวปียงคจาตามข ผู้อตกลงระหวจ่างเทศบาลตจาบลเวปียงคจาและองคย์การบรติหาร
สวจ่ นจบังหวบัดอทุดรธานปี (ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชทุมชน (00240) งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241)
อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 100 ข ผู้อ 3)
2.3.5 ประเภทคสาว จัสดกุกอ
ส สรข้าง ตงไวข้
จัทั้
50,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุกอ
จ่ ไม ผู้ตจ่างๆ ,ส,ปี แปรง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
จ่ สร ผู้าง เชน
ผู้ อนจนี้ าและอทุปกณย์ประปา
ทาส,ปี ปผนซเปี มนตย์,ปผนขาว,ทราย,ตะปผ,เหลบ็กเสน,ทจ่
ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ปรากฏในแผนงานเคหะชทุมชน (00240)
งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและชทุมชน (00241) อยผใจ่ นแผนพบัฒนา
ตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 100 ข ผู้อ 3)
ประเภทคสาว จัสดกุงานบข้านงานคร จัว ตงไวข้
จัทั้
3,000.- บาท
ดืนี้ วบัสดทุงานบ ผู้านงานครบัว เชน
จ่ นจนี้ ายาล ผู้าง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
บั ฟอง,ถ ผู้วยกาแฟ,แปรง,จานรอง
จาน ถ ผู้วย, ชาม,แก ผู้ว,ไม ผู้กวาด,ผงซก
แก ผู้ว,ผ ผู้าปผโตต๊ะ,นจนี้ าดดืม
ที่ และอดืน
ที่ ๆ ฯลฯ(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินรายได ผู้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะชทุมชน (00240) งานบรติหารทบัที่วไปเกปีย
ที่ วกบับเคหะและ
ชทุมชน (00241) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 100 ข ผู้อ 3)
2.3.6

2.4. หมวดคสาสาธารณผ ปโภค

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

3. หมวดเงรินอกุดหนกุน (5400)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

5. งบลงทกุน
ตงไวข้
จัทั้
223,000.-บาท
5.1 หมวดครกุภ จัณฑณ์ ตงไวข้
จัทั้
223,000.- บาท
5.1.1 ประเภทครกุภ จัณฑณ์สคาน จักงาน (5451) ตงไวข้
จัทั้
91,000 .บาท
ทั้ร ตผเข้ หลอ็กเกอ็ บเอกสาร ตงไวข้
(1) คสาจ จัดซอ
จัทั้
7,000.- บาท
ดืนี้ ตผ ผู้เหลบ็ก 2 บานเลดือ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่ น ขนาดความยาวไมจ่
น ผู้อยกวจ่า 120 ซ.ม.จจานวน 2 หลบัง
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ดืนี้ ตามราคาท ผู้องถติน
(จบัดซอ
ที่ โดยประหยบัด)
ส น ตงไวข้
(2) เครรอ
ที่ งปร จับอากาศแบบแยกสว
จัทั้
84,000 .บาท
ดืนี้ เครดือ
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดซอ
ที่ งปรบับอากาศแบบแยกสวจ่ น ชนติดตติด
ผนบั ง (มปีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บปีทย
ปี ผ จจานวน 3 เครดือ
ที่ ง
คทุณลบักษณะประกอบด ผู้วย
1. ราคาทปีก
ที่ จาหนดเปบ็ นราคาทปีรที่ วมคจ่าตติดตบังนี้
2. ต ผู้องได ผู้รบับการรบับรองมาตรฐานผลติตภบัณฑย์อต
ทุ สาหกรรม และ
ฉลากประหยบัดไฟฟผู้ าเบอรย์ 5
3. ต ผู้องเปบ็ นเครดือ
ที่ งปรบับอากาศทปีป
ที่ ระกอบสจาเรบ็จรผปทบังนี้ ชทุดทบังนี้ หนจ่วยสงจ่
ความเยบ็นและหนจ่วยระบาย
ความร ผู้อนจากโรงงานเดปียวกบัน
4. เครดือ
ที่ งปรบับอากาศทปีม
ที่ รปี ะบบฟอกอากาศ สามารถดบักจบับอนทุภาค
ฝทุจ่ นละออง และถอดล ผู้างทจา
ความสะอาดได ผู้
5.1.2 ประเภทครกุภ จัณฑณ์คอมพริวเตอรณ์ ตงไวข้
จัทั้
32,000 .- บาท
รทั้ เครรอ
(1) จ จัดซอ
ที่ งคอมพริวเตอรณ์ ตงไวข้
จัทั้
32,000.- บาท
ดืนี้ เครดือ
- เพดือ
ที่ จบัดซอ
ที่ งคอมพติวเตอรย์ จจานวน 2 เครดือ
ที่ ง ขนาดจอไมจ่
น ผู้อยกวจ่า 18.5 นติวนี้ คทุณลบักษณะพดืน
นี้ ฐานมปีดงบั นปีนี้
1. มปีหนจ่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมจ่น ผู้อยกวจ่า 2 แกนหลบัก (2
ติ
บั ญาณนาฬกาไมจ่
Core) มปีความเรบ็วสญ
น ผู้อยกวจ่า 3.0 GHz หรดือดปีกวจ่า
จจานวน 1 หนจ่วย
2. มปีหนจ่วยความจจาหลบัก (RAM) ชนติด DDR3 หรดือดปีกวจ่า มปี
ขนาดไมจ่น ผู้อยกวจ่า ไมจ่น ผู้อยกวจ่า 4 GB
3. มปีหนจ่วยเกบ็บข ผู้อมผล (Hard Disk) ชนติด SATA หรดือดปีกวจ่า
ขนาดความจทุไมจ่น ผู้อยกวจ่า 1 TB หรดือมปี
SolidState Disk
ขนาดความจทุไมจ่น ผู้อยกวจ่า 100 GB จจานวน 1 หนจ่วย
4. มปี DVD-RW หรดือดปีกวจ่า จจานวน 1 หนจ่วย
จ่ งเชอ
ดืที่ มตจ่อระบบเครดือขจ่ายแบบ (Network Interface)
5. มปีชอ
แบบ 10/100/1000 Base - T หรดือดปีกวจ่า จจานวนไมจ่น ผู้อยกวจ่า 1
จ่ ง
ชอ
6. มปีแปผู้ นพติมพย์และเมาส ย์
7. มปีจอภาพแบบ LCD หรดือดปีกวจ่า มปี Contrast Ratio
w,johvpd;jk 600 : 1 และมปีขนาดไมจ่น ผู้อยกวจ่า 18.5 นติวนี้ จจานวน
1 หนจ่วย
ดืนี้ ตามเกณฑย์ราคากลางกระทรวงเทคโนโลยปีสารสนเทศและการ
(จบัดซอ
ดืที่ สาร พ.ศ. 2558)
สอ
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5.1.3 ประเภทครกุภ จัณฑณ์สคารวจ ตงไวข้
จัทั้
100,000 .- บาท
(1) กลข้องว จัดมกุม ตงไวข้
จัทั้
100,000 -. บาท
ดืนี้ กล ผู้องวบัดมทุม แบบอติเลบ็กทรอนติกส ย์ ชนติดอจ่านคจ่ามทุมได ผู้
- เพดือ
ที่ จบัดซอ
ละเอปียด 5 พติลป
ติ ดา (ระบบอบัตโนมบัต)ติ จจานวน 1 ชทุด คทุณลบักษณะ
ประกอบด ผู้วย
1. กล ผู้องเลบ็งเปบ็ นระบบเหบ็นภาพตบังนี้ ตรง
2. กจาลบังขยาย 30 เทจ่า
ผู้ าศผนยย์กลางเลนสป
ย์ ากกล ผู้องไมจ่น ผู้อยกวจ่า 40
3. ขนาดเสนผจ่
มติลลติเมตร
4. ขนาดความกว ผู้างของภาพทปีเที่ หบ็นในระยะ 100 เมตร ไมจ่น ผู้อยกวจ่า
2.30 เมตร หรดือ 1 องศา 20 ลติปดา
บั ใกล ผู้สทุดไมจ่เกติน 2 เมตร
5. ระยะมองเหบ็นภาพชด
6. คจ่าตบัวคผณคงทปีที่ 100
7. คจ่าตบัวบวกคงทปีที่ 0
8. ระบบอบัตโนมบัตโติ ดยใช ผู้ Compensator มปีชวจ่ งการทจางาน + /
-3 ลติปดา
ย์ สดงหนจ่วยวบัดเปบ็ น องศา ลติปดา
9. เปบ็ นกล ผู้องแบบอติเลบ็กทรอนติกสแ
พติลป
ติ ดา เปบ็ นตบัวเลขอจ่านได ผู้บนจอ LCD ทบังนี้ 2 หน ผู้าของตบัวกล ผู้อง
10. สามารถแสดงผลทบังนี้ เปบ็ นมทุมราบและเปบ็ นมทุมดติงที่
11. มปีแบตเตอรปีต
ที่ ด
ติ ตบังนี้ ภายในและสามารถบอกระดบับแบตเตอรปีไที่ ด ผู้
12. อทุปกรณย์ประกอบ
- ขากล ผู้องเลดือ
ที่ นขถึน
นี้ ลงได ผู้ พร ผู้อมลผกดติงที่ และสาย 1 ชทุด
- มปีกลจ่องบรรจทุกล ผู้องพร ผู้อมสายสะพายหลบัง
- มปีฝาครอบเลนส ย์
- ทปีช
ที่ ารย์ตแบตเตอรปีที่
- มปีชด
ทุ เครดือ
ที่ งมดือปรบับแก ผู้ประจจากล ผู้อง
งานไฟฟข้าถนน

ตงไวข้
จัทั้ 4,544,382.-บาท

1. งบบกุคลากร

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

2. งบดคาเนรินงาน
3. หมวดเงรินอกุดหนกุน (5400)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
ตงไวข้
จัทั้ .- บาทแยกเปอ็น
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3.1)ประเภทเงรินอกุดหนกุน หนสว ยงานของร จัฐหรรอ องคณ์ก รเอกชนใน
กริจกรรมอ จันเปอ็นสาธารณประโยชนณ์
ตงไวข้
จัทั้
.- บาท
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

5. งบลงทกุน

ตงไวข้
จัทั้
4,544,382.-บาท

1. หมวดครกุภ จัณฑณ์

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

2. หมวดคสาททด
ที่ น
ริ และสงริที่ กสอสรข้าง
ตงไวข้
จัทั้
4,544,382.-บาท
แยกเปอ็น
แผนงานสรข้างความเขข้มแขอ็ งของชกุมชน
สคาน จักปล จัด
ส เสรริมและสน จับสนกุนความเขข้มแขอ็ งชกุมชน
งานสง
ตงจัทั้
ไวข้ 500,000.-บาท
1. งบบกุคลากร
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
2. งบดคาเนรินงาน
ตงไวข้
จัทั้
500,000.-บาท
2.1 คสาตอบแทน (5201)
ไมสไดข้
ตงไวข้
จัทั้
ข้ อย (5250)
2.2 คสาใชส
ตงจัทั้
ไวข้ 500,000.- บาท
2.2.1) ประเภทรายจสายเพรอ
ที่ ใหข้ไดข้มาซงรึที่ บรริการ(5251) ตงไวข้
จัทั้
50,000 บาท
ทั้ ฐาน(จปฐ) ตงไวข้
(1) คสาจ จัดเกอ็บขข้อมผลความจคาเปอ็นพรน
จัทั้
50,000.-บาท
- เพรอ
ที่ จสายเปอ็นคสาดคาเนรินการในการจ จัดเกอ็ บขข้อมผลความ
ทั้ ฐาน(จปฐ)เทศบาลตคาบลเวทยงคคา
จคาเปอ็นพรน
2.2.2) ประเภทรายจสายเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มสเขข้า
ล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆตงไวข้
จัทั้
450,000.- บาท
ข้ า
(1)
คสาใชจ
ส ยในการรณรงคณ์กจ
ริ กรรมตสาง ๆ ตงไวข้
จัทั้
50,000.- บาท
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จ่ กติจกรรมรณรงคย์
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นการรณรงคย์กจติ กรรมตจ่าง ๆ เชน
การตจ่อต ผู้านยาเสพตติดกติจกรรม เทศกาลปปี ใหมจ่ เทศกาลวบันสงกรานตย์
และประเพณปีกจติ กรรมตจ่างๆของทางเทศบาล ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของ
ชทุมชน (00250) งานสงจ่ เสรติมและสนบั บสนทุนความเข ผู้มแขบ็ง(00252) อยผจ่
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 76 ข ผู้อ 3)
จั
(2) คสาจ จัดทคาโครงการเทศบาลสญจรพบปะประชาชน
ตงจส
จัทั้ าย
ไวข้ 50,000.- บาท
บั จรพบปะประชาชน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าดจาเนตินโครงการเทศบาลสญ
ประจจาปปี งบประมาณ 2559
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของ
ชทุมชน (00250) งานสงจ่ เสรติมและสนบั บสนทุนความเข ผู้มแขบ็ง(00252) อยผจ่
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 100 ข ผู้อ 4)
จั
รึ ษา ตงไวข้
(3) คสาจ จัดทคาโครงการฝรึ กอบรม/สมมนาและท
จัศนะศก
จัทั้
250,000.- บาท
บั มนาและทบัศนะศก
ถึ ษาดผงานภายใน
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าฝถึ กอบรมสม
ติ สภาเทศบาล ,คณะผผ ผู้บรติหาร
ประเทศและตจ่างประเทศของสมาชก
พนบั กงานเทศบาลและพนบักงานจ ผู้างเทศบาล
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของชทุมชน
(00250) งานสงจ่ เสรติมและสนบั บสนทุนความเข ผู้มแขบ็ง(00252) อยผใจ่ นแผน
พบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 100 ข ผู้อ 1)
จั
(4) คสาจ จัดทคาโครงการประชกุมสมมนาเช
งริ ปฏริบ จัตริการนายกพบผผน
ข้ คา
ชกุมชน ตงไวข้
จัทั้
50,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าในการดจาเนตินโครงการนายกพกผผ ผู้นจ าชทุมชนประจจา
ปปี งบประมาณ 2559
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของ
ชทุมชน (00250) งานสงจ่ เสรติมและสนบั บสนทุนความเข ผู้มแขบ็ง(00252) อยผจ่
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 76 ข ผู้อ 3)
(5) คสาจ จัดทคาโครงการว จันเทศบาล ตงไวข้
จัทั้
30,000.- บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าใชจจ่ผู้ ายในการดจาเนตินกติจกรรมวบันเทศบาล ประจจา
ปปี งบประมาณ 2559
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของ
ชทุมชน (00250) งานสงจ่ เสรติมและสนบั บสนทุนความเข ผู้มแขบ็ง(00252)อยผจ่
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 101 ข ผู้อ 8)
(6) คสาจ จัดทคาโครงการสรข้างเสรริมการร จักชาตริ-ร จักทข้องถริน
ที่ ตคาบล
เวทยงคคา ตงไวข้
จัทั้
20,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าในการฝถึ กอบรมตามโครงการสรข้างเสรริมการร จัก
ชาตริ-ร จักทข้องถริน
ที่ ตคาบลเวทยงคคาประจจาปปี งบประมาร 2559(ตบังนี้ จจ่ายจาก
เงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งของชทุมชน (00250)
งานสงจ่ เสรติมและสนบับสนทุนความเข ผู้มแขบ็ง(00252) อยผใจ่ นแผนพบัฒนา
ตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 75 ข ผู้อ 11)
2.3 คสาว จัสดกุ (5270)
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้
2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

3. งบเงรินอกุดหนกุน

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

5. งบลงทกุน

ไมสไดข้ ตงไวข้
จัทั้
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แผนงานการศาสนาว จัฒนธรรมและน จันทนาการ
รึ ษาตงไวข้
กองการศก
จัทั้
882,000.- บาท
งานกทฬาและน จันทนาการ
250,000.-บาท
1. งบบกุคลากร

ตงไวข้
จัทั้
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

2. งบดคาเนรินงาน

ตงไวข้
จัทั้
150,000.-บาท

2.1 หมวดคสาตอบแทน

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

ข้ อย
2.2 หมวดคสาใชส
ตงไวข้
จัทั้
150,000.-บาท
2.2.1) ประเภทรายจสายเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททที่
ไมสเขข้าล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆ ตงไวข้
จัทั้
150,000.- บาท
ข้ า
(1) คสาใชจ
ส ยในการแขสงข จันกทฬาเยาวชนตข้านยาเสพตริด ตงจัทั้
จสายไวข้ 150,000.-บาท
ข้ า
- เพรอ
ที่ จสายเปอ็นคสาใชจ
ส ยในการจ จัดโครงการแขสงข จันกทฬาตข้าน
ยาเสพตริดของน จักเรทยน เยาวชน และประชาชนทวไปเกท
ที่ จั
ย
ที่ วก จับคสา
ดคาเนรินการ คสาถข้วยรางว จัล คสาว จัสดกุ คสาจ จัดสถานททที่ คสาอาหาร คสาว จัสดกุ
อรน
ที่ ๆ เปอ็นตข้น
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวบัฒนธรรมและ
นบั นทนาการ( 00260) งานกปีฬาและนบั นทนาการ (00263) ปรากฎตาม
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 75 ข ผู้อทปีที่ 4)
3. งบเงรินอกุดหนกุน

ตงไวข้
จัทั้
100,000.-บาท

3.1)ประเภทเงรินอกุดหนกุน หนสว ยงานของร จัฐหรรอ องคณ์ก รเอกชนใน
กริจกรรมอ จันเปอ็นสาธารณประโยชนณ์
ตงไวข้
จัทั้
100,000.- บาท
(1)อกุดหนกุนกริจการโครงการแขสงข จันกทฬาน จักเรทยนกลกุม
ส เครรอ
รึ ษา 2558 ตงไวข้
ขสายโรงเรทยนเวทยงคคา ปท การศก
จัทั้
100,000.-บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนให ผู้แกจ่โรงเรปียนบ ผู้านทจ่าหนองเทา ในการ
ดจาเนตินกติจการโครงการแขจ่งขบันกปีฬานบั กเรปียนกลทุม
จ่ เครดือขจ่ายโรงเรปียนเวปียง
ถึ ษา 2558
คจา ปปี การศก
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวบัฒนธรรมและ
นบั นทนาการ( 00260) งานกปีฬาและนบั นทนาการ (00263) ปรากฎตาม
ในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 75 ข ผู้อทปีที่ 4)
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

5. งบลงทกุน

ไมสไดข้ ตงไวข้
จัทั้

งานศาสนาว จัฒนธรรมทข้องถริน
ที่
632,000.-บาท
1. งบบกุคลากร

ตงไวข้
จัทั้
ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

2. งบดคาเนรินงาน
600,000.-บาท

ตงไวข้
จัทั้

2.1 คสาตอบแทน (5201)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

ข้ อย (5250)
2.2 คสาใชส
600,000.- บาท

ตงไวข้
จัทั้

2.2.1) ประเภทรายจสายเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มสเขข้า
ล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆ
ตงไวข้
จัทั้
600,000.- บาท
ข้ า
(1) คสาใชจ
ส ยในการจ จัดงานแขสงข จันเรรอยาวประเพณท ตงไวข้
จัทั้
300,000.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดงานแขจ่งขบันเรดือยาวประเพณปี ของเทศบาล
ตจาบลเวปียงคจา เกปีย
ที่ วกบับคจ่าดจาเนตินการ คจ่าถ ผู้วยรางวบัล คจ่าเงตินรางวบัล คจ่าจบัด
สถานทปีที่ คจ่าอาหาร คจ่าวบัสดทุ ฯลฯ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนการศาสนาวบัฒนธรรมและ
นบั นทนาการ( 00260) งานศาสนาวบัฒนธรรมท ผู้องถติน
ที่ (00261) ปรากฏ
ตามในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 95 ข ผู้อทปีที่ 3)
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ข้ า
(2) คสาใชจ
ส ยในการจ จัดงานประเพณท ตงไวข้
จัทั้
250,000.บาท
จ่ คจ่า
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดงานประเพณปีของเทศบาลตจาบลเวปียงคจา เชน
ดืนี้ จบัดจ ผู้างและคจ่าซอ
จ่ มแซมวบัสดทุ
จบัดซอ
อทุปกรณย์ตาจ่ งๆ คจ่าตกแตจ่ง
ปี ง เครดือ
ปี ง ในการจบัดงานประเพณปี
ประดบับเวทปี คจ่าเชาจ่ เครดือ
ที่ งเสย
ที่ งขยายเสย
จ่ งานวบันสงกรานตย์ งานบบังนี้ ไฟ งานลอยกระทง
วบัฒนธรรม ประจจาปปี ตจ่างๆ เชน
งานแขจ่งขบัน งานวบันเข ผู้าพรรษา ออกพรรษา วบันขถึน
นี้ ปปี ใหมจ่ ประเพณปีพน
ดืนี้ บ ผู้าน
และงานประเพณปีอน
ดืที่ ๆ ทปีจ
ที่ บัดโดยเทศบาลตจาบลเวปียงคจา
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนการศาสนาวบัฒนธรรมและ
นบั นทนาการ( 00260) งานศาสนาวบัฒนธรรมท ผู้องถติน
ที่ (00261) ปรากฏ
ตามในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 95 ข ผู้อทปีที่ 2)
ข้ า
(3) คสาใชจ
ส ยในทางร จัฐพริธแ
ท ละศาสนา ตงไวข้
จัทั้
50,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าใชจจ่ผู้ ายในการจบัดกติจกรรมทางศาสนาและพติธวปี บัน
สจาคบัญตจ่างๆ
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนการศาสนาวบัฒนธรรมและ
นบั นทนาการ( 00260) งานศาสนาวบัฒนธรรมท ผู้องถติน
ที่ (00261) ปรากฏ
ตามในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 96 ข ผู้อทปีที่ 4)
2.3 คสาว จัสดกุ (5270)
ตงไวข้
จัทั้
2.4 หมวดรายจสายสาธารณผ ปโภค (5300)
ไดข้ตงไวข้
จัทั้

ไมสไดข้
ไมส

3. งบเงรินอกุดหนกุน
ตงไวข้
จัทั้
32,000.บาท
3.1)ประเภทเงรินอกุดหนกุน หนสว ยงานของร จัฐหรรอ องคณ์ก รเอกชนใน
กริจกรรมอ จันเปอ็นสาธารณประโยชนณ์
ตงไวข้
จัทั้
32,000.- บาท
ส เสรริมประเพณทว จัฒนธรรมและ
(1)อกุดหนกุนกริจการโครงการสง
การจ จัดนริทรรศการเฉลริมพระเกทยรตริพระบาทสมเดอ็จพระเจข้าอยผห
ส จัว
ในงานประจคาปท ทกุง
ส ศรทเมรอง ตงไวข้
จัทั้
27,000.-บาท
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- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนให ผู้แกจ่ ทปีท
ที่ จาการปกครองอจาเภอกทุมภวาปปี
ในการดจาเนตินกติจการโครงการสงจ่ เสรติมประเพณปีวบัฒนธรรมและการจบัด
นติทรรศการเฉลติมพระเกปียรตติพระบาทสมเดบ็จพระเจ ผู้าอยผห
จ่ วบั ในงานประจจาปปี
ททุงจ่ ศรปีเมดือง
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวบัฒนธรรมและ
นบั นทนาการ( 00260) งานศาสนาและวบัฒนธรรมท ผู้องถติน
ที่ (00263)
ปรากฎตามในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 96 ข ผู้อทปีที่ 5 สอดคล ผู้อง
กบับยทุทธศาสตรย์การพบัฒนาจบังหวบัดอทุดรธานปี ประเดบ็นทปีที่ 4 ด ผู้านการทจ่อง
เทปีย
ที่ ว)
(2) อกุดหนกุนกริจการโครงการสน จับสนกุนการจ จัดงานร จัฐพริธ ท ใน
ว จันสคาค จัญของชาตริ ตงไวข้
จัทั้
5,000.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินอทุดหนทุนให ผู้แกจ่ทท
ปีที่ จาการอจาเภอกทุมภวาปปี ในการ
ดจาเนตินกติจการโครงการสนบับสนทุนการจบัดงานรบัฐพติธ ปี ในวบันสจาคบัญของชาตติ
อจาเภอกทุมภวาปปี
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวบัฒนธรรมและ
นบั นทนาการ( 00260) งานศาสนาและวบัฒนธรรมท ผู้องถติน
ที่ (00263)
ปรากฎตามในแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 96 ข ผู้อทปีที่ 4)
4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

5. งบลงทกุน

ไมสไดข้ ตงไวข้
จัทั้

แผนงานการเกษตร
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สคาน จักปล จัด

ตงไวข้
จัทั้
100,000.-บาท

ส เสรริมการเกษตร
งานสง
100,000.-บาท

ตงไวข้
จัทั้

1. งบบกุคลากร

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

2. งบดคาเนรินงาน
100,000.-บาท

ตงไวข้
จัทั้

2.1 คสาตอบแทน (5201)
ตงไวข้
จัทั้

ไมสไดข้

ข้ อย (5250)
2.2 คสาใชส
ไวข้ 100,000.- บาท

ตงจัทั้

2.2.1) ประเภทรายจสายเกทย
ที่ วเนรอ
ที่ งก จับการปฏริบ จัตริราชการททไที่ มสเขข้า
ล จักษณะรายจสายหมวดอรน
ที่ ๆตงไวข้
จัทั้
100,000.- บาท
ส เสรริมอาชพ
ท และประกอบอาชพ
ท และ
(1) คสาจ จัดทคาโครงการสง
ดคาเนรินชวท ต
ริ แบบพอเพทยง ตงไวข้
จัทั้
100,000.-บาท
ปี และประกอบอาชพ
ปี
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าจบัดทจาโครงการสงจ่ เสรติมอาชพ
และดจาเนตินชวปี ต
ติ แบบพอเพปียงให ผู้กบับประชาชนในเขตพดืน
นี้ ทปีเที่ ทศบาลตจาบล
เวปียงคจา
(ตบังนี้ จจ่ายจากเงตินอทุดหนทุน ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งาน
สงจ่ เสรติมการเกษตร (00321) อยผใจ่ นแผนพบัฒนาตจาบล 3 ปปี หน ผู้าทปีที่ 69
ข ผู้อ 9)
2.3 คสาว จัสดกุ (5270)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

2.4 หมวดคสาสาธารณผ ปโภค (5300)

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

3. งบเงรินอกุดหนกุน

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

4. งบรายจสายอรน
ที่ ๆ

ไมสไดข้ตงไวข้
จัทั้

5. งบลงทกุน

ไมสไดข้ ตงไวข้
จัทั้
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
2,941,383.-บาท

ตงไวข้
จัทั้

1) เงรินสคารองจสาย ตบังนี้ ไว ผู้ 800,000.- บาท เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ น
(1.1) กรณปีเกติดภบัยธรรมชาตติ
(1.2) กรณปีฉทุกเฉตินและจจาเปบ็ นเรจ่งดจ่วน
(ตงจส
จัทั้ ายจากเงรินอกุดหนกุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง อยผใส นแผน
พ จัฒนาตคาบล 3 ปท หนข้าททที่ 69 ขข้อททที่ 26)
2)รายจสายตามขข้อผผกพ จันตงไวข้
จัทั้
1,792,622.-บาท
ส นทข้อง
(2.1) สมทบกองทกุนบคาเหนอ็ จบคานาญขข้าราชการสว
ถริน
ที่ ตงไวข้
จัทั้ 399,260.- บาท
(ตงจส
จัทั้ ายจากเงรินรายไดข้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
จั
ทั้ ประก จันสงคมต
(2.2) เงรินสมทบเบทย
งไวข้
จัทั้ 215,519.-บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินสมทบของนายจ ผู้าง (เบปีย
นี้ ประกบันสงบั คม) ของ
พนบั กงานจ ผู้าง เทศบาลตจาบลเวปียงคจา
(ตงจส
จัทั้ ายจากเงรินรายไดข้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
ข้ า
(2.3) คสาใชจ
ส ยในการจ จัดการจราจร
ตงไวข้
จัทั้ 20,000.บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินรางวบัลการจบัดการคจ่าปรบับจราจรตามกฎหมาย
จราจรทางบก ของสถานปีตจารวจภผธรกทุมภวาปปี
(ตงจส
จัทั้ ายจากเงรินรายไดข้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง อยผใส นแผน
พ จัฒนาตคาบล 3 ปท หนข้าททที่ 76 ขข้อททที่ 3)
จั บาตเทศบาลแหสงประเทศไทย ตงจัทั้
(2.4) คสาบคารกุงสมาคมสนนริ
ไวข้ 33,338.- บาท
บั นติบาตเทศบาลแหจ่ง
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินคจ่าบจารทุงสมาคมสน
บั นติบาต(ตงจส
ประเทศไทยและการดจาเนตินงานของสมาคมสน
จัทั้ ายจากเงริน
รายไดข้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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ทั้ ธนาคารเพรอ
(2.5) คสาชคาระหนทเทั้ งรินกผพ
ข้ รข้อมดอกเบทย
ที่
การเกษตร และ สหกรณณ์การเกษตร ตงไวข้
จัทั้
1,113,266.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นคจ่าชจาระหนปีเนี้ งตินกผ ผู้และดอกเบปีย
นี้ โครงการกผ ผู้ยดืมเงติน
ธนาคารเพดือ
ที่ การเกษตร และ สหกรณย์การเกษตร (ธกส) สาขา
กทุมภวาปปี (ตงจส
จัทั้ ายจากเงรินรายไดข้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ส ยเหลรอเฉพาะการ
3) เงรินชว

ตงไวข้
จัทั้ 335,900.- บาท

ส ยเหลรอผผป
(3.1) เงรินชว
ข้ ส วยเอดส ณ์ ตงไวข้
จัทั้
150,000.- บาท
ปี ผผ ผู้ปจ่ วยเอดส ย์ จจานวน 25 คนๆละ 12
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเบปีย
นี้ ยบังชพ
เดดือน ๆละ 500.- บาท เปบ็ นเงติน 150,000.- บาท
(ตงจส
จัทั้ ายจากเงรินอกุดหนกุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง อยผใส นแผน
พ จัฒนาตคาบล 3 ปท หนข้าททที่ 77 ขข้อททที่ 1,2,3)
(3.2) เงรินสมทบหล จักประก จันสกุขภาพเทศบาลตคาบลเวทยง
คคา(สปสช.) ตงไวข้
จัทั้
210,000.- บาท
- เพดือ
ที่ จจ่ายเปบ็ นเงตินสมทบหลบักประกบันสทุขภาพเทศบาลตจาบลเวปียง
คจา ในการสร ผู้างความเข ผู้มแขบ็งชทุมชนในการดจาเนตินกติจกรรมตจ่าง ๆ อบันเปบ็ น
สาธารณประโยชนย์ด ผู้านสงจ่ เสรติมสทุขภาพ การปผู้ องกบันโรค การบจาบบัดโรค การ
บจาบบัดฟดืนี้ นฟผสมรรถภาพและการบรติการกติจการของระบบหลบักประกบันสทุขภาพ
ตจาบลเวปียงคจา
(ตงจส
จัทั้ ายจากเงรินอกุดหนกุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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