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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

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

ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไมเรียง

บัดน้ี   รางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไดจัดทําแลวเสร็จ    คณะผูบริหาร 

เทศบาลตําบลไมเรียง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556    ตอสภาเทศบาลตําบล

ไมเรียงอีกคร้ังหน่ึง   ฉะน้ันในโอกาสน้ี  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลไมเรียง จึงขอแถลงใหทานประธานสภา  

เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   ไดทราบถึงสถานะการคลังของ เทศบาล      ตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายในการดําเนินงานของเทศบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.2556  ดังตอไปน้ี

1.  สถานะการคลังของเทศบาล

      1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป

               ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ณ  วันที่   31  กรกฎาคม  2555  เทศบาลตําบลไมเรียง  มีสถานะ

การเงิน  ดังน้ี

ก.   ณ  วันท่ี   

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  15,270,430.64  บาท

1.1.2  เงินสะสม    8,670,956.38   บาท

1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม   5,880,840.38   บาท

1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมเบิกจาย ไมมี  โครงการ

1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน  ไมมี

2.  การบริหารงบประมาณ  ในปงบประมาณ  2555

      (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  18,844,456.31  บาท  ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 253,227.40         บาท

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 684,590.00         บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 104,856.94         บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -                      บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 70,813.00           บาท

หมวดรายไดจากทุน -                      บาท

หมวดภาษีจัดสรร 9,311,914.97      บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,479,637.00      บาท
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      (2)  รายจายจริง  จํานวน   14,295,275.10  บาท  ประกอบดวย

งบกลาง 831,497.00         บาท

งบบุคลากร 7,912,042.00      บาท

งบดําเนินการ 3,372,346.10      บาท

งบลงทุน 1,302,910.00      บาท

งบรายจายอ่ืน -                      บาท

งบเงินอุดหนุน 876,480              บาท

14,295,275.10    

      (3)  มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  จํานวน  133,369   บาท
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       2.1  รายรับ  ปงบประมาณ 2556  ประมาณการไว รวมท้ังส้ิน 24,261,700           บาท

รายรับ รับจริงป 54 ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ป  2555 ป  2556 รหัสบัญชี

ก. รายไดจากภาษีอากร

1.  หมวดภาษีอากร 265,724.20        284,000                280,000                    0100

     1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 200,890.50        220,000                210,000                    0101

     1.2  ภาษีบํารุงทองที่ 23,698.70          23,000                  25,000                      0102

     1.3  ภาษีปาย 41,135               41,000                  45,000                      0103

2.  หมวดภาษีจัดสรร 11,362,063.54   12,372,000           12,585,000               1000

     2.1  ภาษีมูลคาเพ่ิม 9,646,264.68     10,700,000           10,750,000               1002

           2.1.1  ตาม พรบ.จัดสรรฯ ( 1 ใน 9) 749,837.07        700,000                750,000                    1002

           2.1.2  ตาม  พรบ.กําหนดแผนฯ 8,896,427.61     10,000,000           10,000,000               1002

    2.2  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 25,737.63          12,000                  25,000                      1004

    2.3  ภาษีสุรา 387,672.92        350,000                400,000                    1005

    2.4  ภาษีสรรพสามิต 934,113.53        950,000                1,000,000                 1006

    2.5  คาภาคหลวงแร 15,576.03          20,000                  20,000                      1010

   2.6  คาภาคหลวงปโตรเลียม 39,350.40          40,000                  40,000                      1011

   2.7  คาธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน 313,348.35        300,000                350,000                    1013

ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร

 1.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 669,600.70        638,200                906,700                    0120

     1.1  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 9.70                   100                       100                           0122

     1.2  คาธรรมเนียมการพนัน -                     1,000                    1,000                        0123

     1.3  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 60,880               50,000                  65,000                      0126

     1.4  คาธรรมเนียมเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 65,400               72,000                  70,000                      0127

     1.5  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายฯ 8,200                 10,000                  10,000                      0128

     1.6  คาธรรมเนียมญาปนสถาน 9,600                 10,000                  10,000                      0129

     1.7  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฏร 890                    1,000                    1,000                        0131

     1.8  คาปรับ พ.ร.บ จราจรทางบก 37,250               50,000                  40,000                      0137

     1.9  คาปรับผิดสัญญา 338,345             300,000                300,000                    0140

     1.10 คาปรับตาง ๆ -                     500                       500                           0141

     1.11 คาใบอนุญาตต้ังตลาด 1,600                 1,600                    1,600                        0143

     1.12  คาใบอนุญาตวางของขาย 130,609             120,000                390,000                    0145

     1.13  ใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,227                 1,500                    1,500                        0146

     1.14  คาธรรมเนียมโฆษณาขยายเสียง 890                    500                       1,000                        0147

     1.15 คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 14,700               20,000                  15,000                      0142
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รายรับ รับจริงป 53 ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ป  2554 ป  2555 รหัสบัญชี

2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 104,526.20        130,000                120,000                    0200

    2.1  คาดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. 41,423.80          50,000                  50,000                      0203

    2.2  คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 63,102.40          80,000                  70,000                      0202

3.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 58,839.00          100,000                70,000                      0300

    3.1  คาขายแบบแปลนและอ่ืน ๆ 21,000               50,000                  30,000                      0302

    3.2  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 37,839.00          50,000                  40,000                      0307

4.  หมวดเงินอุดหนุน 8,852,141.00     10,500,000           10,300,000               2000

    4.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 8,852,141.00     10,500,000           10,300,000               2002

รวมรายรับท้ังส้ิน 21,312,894.64   24,024,200           24,261,700               

หมายเหตุ      ประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป  13,961,700           บาท
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           2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม

จายจาก รายการ ป  2553 ป  2554 หมาย

(เปนเงิน/บาท) (เปนเงิน/บาท) เหตุ

1.  จายขาดเงินสะสม 1.1  แผนงานบริหารทั่วไป -                      -                   

        1.1.1  งานบริหารทั่วไป

1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน -                      -                   

       1.2.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา -                   

                  ความสงบภายใน

1.3  แผนงานเคหะและชุมชน -                      -                   

       1.3.1   งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

       1.3.2  งานบริหารงานชาง -                      -                   

       1.3.3  งานไฟฟาถนน

1.4  แผนงานสาธารณสุข -                      -                   

      1.4.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

                 ชุมชน

1.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ -                      -                   

       นันทนาการ

       1.5.1  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น -                      -                   

       1.5.2  งานกีฬาและนันทนาการ -                   

1.6  แผนงานการศึกษา -                      -                   

       1.6.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ -                      

                  ศึกษา

1.7  แผนงานสังคมสงเคราะห -                      -                   

       1.7.1  งานสวัสดิการสังคมและสังคม -                      -                   

                  สงเคราะห

1.8  แผนงานงบกลาง -                      -                   

       1.8.1  งานงบกลาง -                      -                   
รวม -                      -                   
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                 2.2 รายจายตามแผนงาน

ดาน/แผนงาน รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ รหัสบัญชี

 ป 2554  ป 2555  ป 2556
ยอดรวม 23,695,427.76   24,024,200   24,261,700    

ดานบริหารท่ัวไป 8,639,435.88     8,960,700     10,976,700    00100

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,672,961.88     8,072,000     9,864,600      00110

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 966,474.00        888,700        1,112,100      00120

ดานบริการชุมชนและสังคม 12,033,505.88   13,351,000   11,904,000    00200

1. แผนงานการศึกษา 2,345,907.80     3,252,200     2,322,000      00210

2. แผนงานสาธารณสุข 4,638,152.91     3,195,200     3,534,600      00220

3. แผนงานเคหะและชุมชน 4,484,495.17     6,010,600     4,824,400      00230

4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 448,450             460,000        850,000         00240

5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 116,500             433,000        373,000         00250

    นันทนาการ

ดานเศรษฐกิจ -                     553,000        22,000           00300

 -  แผนงานการเกษตร -                     1,000            2,000             00320

 - แผนงานการพาณิชย -                     552,000        20,000           

ดานการดําเนินงานอื่น 3,022,486.00     1,159,500     1,359,000      00400

 - แผนงานงบกลาง 3,022,486.00     1,159,500     1,359,000      00410
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                 2.3 รายจายตามหมวดรายจาย

หมวด รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ รหัสบัญชี

 ป 2554  ป 2555  ป 2556

   รวมรายจาย 23,695,427.76   24,024,200   24,261,700    

1.รายจายงบกลาง 3,022,486          1,159,500     1,359,000      000

2.หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 6,136,425.83     7,508,800     7,295,700      100

3.หมวดคาจางชั่วคราว 3,145,577          2,952,900     3,737,100      130

4.หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,890,181.75     6,159,100     7,178,500      200

5.หมวดคาสาธารณูปโภค 301,913.18        375,000        415,000         300

6.หมวดเงินอุดหนุน 1,009,552.00     1,183,300     1,045,900      400

7. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 5,189,292.00     4,685,600     3,230,500      500

8. หมวดรายจายอ่ืน -               -                 550
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3. รายละเอียดบางรายการท่ีจําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกรในปงบประมาณ พ.ศ.2556

     ก. คาใชจายในการบริหารบุคลากร  (ท่ีตั้งจายจากรายได ไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

 (1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 3,675,900           บาท

 (2) เงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 42,000                บาท

 (3) คาจางประจํา ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 678,100              บาท

 (4) คาจางชั่วคราว ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 2,208,100           บาท

 (5) เงินเพิ่มตาง ๆ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 1,705,100           บาท

 (6) คาเชาบาน ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 165,000              บาท

 (7) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 255,000              บาท

 (8) คาชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 95,500                บาท

 (9)  เงินสมทบ กบท. ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 279,300              บาท

 (10)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังจายรวมทั้งสิ้น 373,800              บาท

 (11)  ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ต้ังจายรวมทั้งสิ้น -                      บาท

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 9,477,800           บาท

หมายเหตุ.-    คิดเปนรอยละ 39.06  ของรายจายท้ังหมดรวมเงินอุดหนุน

.
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ข. รายจายท่ีองคกรใชจายเพื่อพัฒนาองคกร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ช่ือโครงการ
จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนวยงาน หมายเหตุ

ท่ีรับผิดชอบ

คาจัดซ้ือครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.  เคร่ืองปรับอากาศ 84,700         บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

2.  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 19,000         บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

3.  เคร่ืองบันทึกเสียง 10,000         บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

4.  เคร่ืองคอมพิวเตอร 40,000         เคหะและชุมชน กองชาง

5.  ช้ันวางเอกสาร 7,000           เคหะและชุมชน กองชาง

6.  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 19,000         สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

7.  โตะทํางาน 6,000           สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

8.  ตูเก็บเอกสาร 5,000           สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

รวม 190,700       

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง

1.  ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางร้ัวสํานักงาน 492,000       บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

2.  กอสรางถนน คสล.สายหวยสาน 864,000       เคหะและชุมชน กองชาง

3.  กอสรางถนน คสล. สายตาปรวมใจ 540,000       เคหะและชุมชน กองชาง

4.  บุกเบิกถนนสายคลาดเปดทาย - ปายเขตเทศบาล 300,000       เคหะและชุมชน กองชาง

5.  พัฒนามาตรฐานสวมสาธารณะ 100,000       สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

รวม 2,296,000   

รวมรายจายท่ีใชในการพัฒนาองคกรเปนเงินท้ังส้ิน 2,486,700   

              การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  น้ี ไดต้ังรายจายไวตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และไดพิจารณาต้ังงบประมาณ

รายจายตามความจําเปน โดยพิจารณากลั่นกรอง ความเหมาะสมแหงสถานะการคลังของทองถิ่นในปจจุบัน

เปนแนวดําเนินการ ทั้งน้ี  เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
           

             ในโอกาสน้ี  จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อสภาเทศบาล

ตําบลไมเรียงไดโปรดพิจารณาตอไป

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลไมเรียง



สวนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556

ของ

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป 2556

ของเทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

………………………..

หลักการ

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ยอดรวม 24,261,700              บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี

ก.  ดานบริหารท่ัวไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 9,864,600                บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 1,112,100                บาท

ข.  ดานบริการชุมชนและสังคม

1.แผนงานการศึกษา ยอดรวม 2,322,000                บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 3,534,600                บาท

3.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 4,824,400                บาท

4.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 850,000                   บาท

5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 373,000                   บาท

ค.  ดานเศรษฐกิจ

1.  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 2,000                       บาท

2.  แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 20,000                     บาท

ง.  ดานการดําเนินงานอื่น

 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,359,000                บาท

เหตุผล

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาล  ที่ไดวางแผนไวในแผนพัฒนาเทศบาล

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2556  จึงนําเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เพื่อสมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาเห็นชอบตอไป
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เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

…………………………..

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   อาศัยอํานาจตามความ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   สวนที่ 5  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลไมเรียง และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตอไปน้ี

ขอ  1   เทศบัญญัติน้ีเรียกวา  "เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556"

ขอ  2   เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม  2555  เปนตนไป

ขอ  3  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหต้ังจายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

24,261,700   บาท   โดยแยกรายจายตามแผนงานที่ระบุในเทศบัญญัติน้ี

ขอ  4  งบประมาณรายจายทั่วไป

ดานบริหารท่ัวไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 9,864,600                บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 1,112,100                บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม

1.แผนงานการศึกษา ยอดรวม 2,322,000                บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 3,534,600                บาท

3.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 4,824,400                บาท

4.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 850,000                   บาท

5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 373,000                   บาท

6. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม -                          บาท

ดานเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร ยอดรวม 2,000                       บาท

ดานการดําเนินงานอื่น

 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,359,000                บาท

ทั้งน้ี  ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
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ขอ  5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ 6  ใหนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี

                                                         (ลงนาม)                            

                                                                                              ชัยศรี  มีพัฒน

                                                                                            (นายชัยศรี  มีพัฒน)

                                                                                    นายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง

                                                เห็นชอบ

(ลงนาม)                    เดชา  กังสนันท

                                (นายเดชา  กังสนันท )

  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  รักษาการในตําแหนง

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

   ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



สวนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตําบลไมเรียง
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-ประมาณการรายรับ
-รายจายตามแผนงาน
-รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารท่ัวไป

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม

 - แผนงานการศึกษา
 - แผนงานสาธารณสุข
 - แผนงานสังคมสงเคราะห
 - แผนงานเคหะและชุมชน
 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ

 - แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินการอ่ืน

 - แผนงานงบกลาง
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

รายรับ รวมท้ังสิ้น 24,261,700        บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บเอง รวม 280,000             บาท แยกเปน

หมวดภาษีอากร รวม 280,000             บาท

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 210,000             บาท

ลดลง ประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บได

(2) ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 25,000               บาท

เพิ่มข้ึน ประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บได

(3) ภาษีปาย จํานวน 45,000               บาท

เพิ่มข้ึน ประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมาและคาดวาจะเก็บได

รายไดท่ีมิใชภาษีอากร จํานวน 1,096,700          บาท

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต จํานวน 906,700             บาท

(1) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 100                    บาท

เทาเดิม โดยต้ังรับตามที่คาดวาจะเก็บไดเทากับปที่ผานมา

(2) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000                 บาท

เทาเดิม โดยต้ังรับตามที่คาดวาจะเก็บไดเทากับปที่ผานมา

(3) คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 65,000               บาท

เพิ่มข้ึน โดยประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บไดโดยคํานวณจากจํานวนบานเรือน

(4)  คาธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล จํานวน 70,000               บาท

ลดลง ประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บได

(5)  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง จํานวน 10,000               บาท

สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

เทาเดิม โดยประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บไดมากกวาปที่ผานมา

(6)  คาธรรมเนียมฌาปนสถาน จํานวน 10,000               บาท

เทาเดิม โดยประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บได

(7) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร จํานวน 1,000                 บาท

เทาเดิม โดยประมาณการเทากับปที่ผานมา
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(8) คาปรับพ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 40,000               บาท

ลดลง โดยประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บไดมากกวาปที่ผานมา

(9)  คาปรับผิดสัญญา จํานวน 300,000             บาท

เทาเดิม โดยประมาณการตามที่คาดวาจะจัดเก็บได

(10) คาปรับตาง ๆ จํานวน 500                    บาท

เทาเดิม โดยประมาณการตามที่คาดวาจะจัดเก็บได

(11) คาใบอนุญาตต้ังตลาด จํานวน 1,600                 บาท

เทาเดิม โดยประมาณการเทากับปที่ผานมา

(12) คาใบอนุญาตวางของขาย จํานวน 390,000             บาท

เพิ่มข้ึน โดยประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บได

(13) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500                 บาท

เทาเดิม ประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บไดนอยกวาปที่ผานมา

(14) คาใบอนุญาตทําการโฆษณาขยายเสียง จํานวน 1,000                 บาท

เพิ่มข้ึน โดยประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บได

(15) คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 15,000               บาท

ลดลง ประมาณการตามที่คาดวาจะเก็บได

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 120,000             บาท

(1) ดอกเบี้ยเงินฝาก  ก.ส.ท. จํานวน 50,000               บาท

เทาเดิม ประมาณการมากกวาปที่ผานมา

(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 70,000               บาท

ลดลง ประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับ

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 70,000               บาท

(1) คาขายแบบแปลนและอ่ืน ๆ จํานวน 30,000               บาท

ลดลง ประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับ

(2) รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 40,000               บาท

ลดลง ประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับ

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 12,585,000        บาท แยกเปน

หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,585,000        บาท

(1) ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 10,750,000        บาท

    1.1.1  ตามพรบ.จัดสรรฯ (1 ใน 9) จํานวน 750,000             บาท

เพิ่มข้ึน โดยประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร
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   1.1.2  ตามพรบ.กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000        บาท

เทาเดิม โดยประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 25,000               บาท

เพิ่มข้ึน โดยประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

(3) ภาษีสุรา จํานวน 400,000             บาท

เพิ่มข้ึน โดยประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

(4) ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,000,000          บาท

เพิ่มข้ึน โดยประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

(5) คาภาคหลวงแร จํานวน 20,000               บาท

เทาเดิม โดยประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

(7) คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 40,000               บาท

เพิ่มข้ึน โดยประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

(8) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 350,000             บาท

เพิ่มข้ึน โดยประมาณการไวตามที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,300,000        บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 10,300,000        บาท

 (1) เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,300,000        บาท

ลดลง โดยประมาณการตามรายรับที่คาดวาจะไดรับการจัดสรร

..................................................…………………….
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานบริหารท่ัวไป (00100)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. เพื่อใหเกิดการดําเนินงานแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองราวรองทุกขของประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็ว

3. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ  ขอมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใหการบริหารงานในดานกิจการสภาเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

5. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตางๆ ของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

6. เพื่อใหการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางรอบคอบ และถูกตองตามระเบียบ หนังสือสั่งการ

7.เพื่อใหการบริหารงานบุคคล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

8.เพื่อใหการดําเนินงานดานงานทะเบียนราษฎรเปนไปอยางโปรงใสและบริการประชาชนอยางรวดเร็ว ถูกตอง

   และมีประสิทธิภาพ

งานท่ีทํา

1. บริหารงานบุคคล

2. ดําเนินกิจการสภาและประชุมสภาเทศบาล  ตลอดจนงานสารบรรณของเทศบาล

3. งานดูแลรักษาจัดเตรียมและใหบริการเร่ืองสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ

4. งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน

5. งานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง

6.จัดเก็บสถิติขอมูล  จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และจัดทํางบประมาณ

7. ประชาสัมพันธ จัดทําประกาศตางๆ  และเผยแพรขาวสารของทางราชการ

8. การจัดทํานิติกรรมตางๆ 

9. บริหารและควบคุมการใชจายงบประมาณ การจัดทําบัญชี

10. ตรวจสอบการรับ-จาย  การจัดซื้อและจัดจาง และการรายงานสถิติการคลัง 

11.จัดใหมีบริการประชาชนดานงานทะเบียนราษฎรอยางรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

12. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1. สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 8,112,800      บาท

2. กองคลัง งบประมาณรวม 1,751,800      บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานบริหารท่ัวไป (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

วัตถุประสงค

1. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายในเทศบาล และความมั่นคงในเขตเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อบริหารจัดการในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิภาพตอเน่ือง

3.เพื่อบริหารและวางแผนงานการปองกันและระงับอัคคีภัยเปนระบบและตอเน่ือง ระงับหรือลดความเสียหายจาก

  อันตรายและสาธารณภัยที่มีตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนทางราชการ

งานท่ีทํา

1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล

2.ควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ

3. จัดทําและดําเนินงานตามแผนงานปองกันและระงับอัคคีภัย

4.งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

5.งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

6.จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหพรอมที่จะปฏิบัติงาน

7. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

 สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 1,112,100      บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารงานดานการศึกษาในเขตเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

2 .เพื่อใหมีการสงเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสงเสริมงานดานการกีฬา 

งานท่ีทํา

1 .สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาของเยาวชน

2. จัดหาวัสดุอุปกรณสื่อการสอน    อาหารเสริม   และอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียน

3. สงเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชนใหเปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

4.  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

 กองการศึกษา งบประมาณรวม 2,322,000      บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการดานสาธารณสุขตางๆ ในเขตเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

2 .เพื่อจัดการและสนับสนุนสงเสริมดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีสุขอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิต

   ที่ดีขึ้น

3 .เพื่อวิจัย  วางแผน และประชาสัมพันธการสงเสริมงานดานการสาธารณสุข

4. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมเปนไปอยางตอเน่ืองและเรียบรอย

5. เพื่อใหการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพ

งานท่ีทํา

1.จัดใหบริการความรู  ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานสงเสริมสุขภาพ 

2.เก็บรวบรวมขอมูล  วางแผนดานสาธารณสุข

3.บริหารงานบุคคลของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

4.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมมีผลใหประชาชนไดรับการบริโภคสิ่งที่ถูกหลักอนามัยและมีสุขภาพดี

6.งานรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยทําใหเมืองสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล

7. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม 3,534,600      บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

วัตถุประสงค

1. เพื่อวางแผนดานการบริการสาธารณะตางๆ ในเขตเทศบาล

2. เพื่อใหบริการสาธารณะแกชุมชน

3. เพื่อใหบริการดานสาธารณูปการตางๆ ตลอดจนการวางแผน  วางผัง การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน

   ภายในเขตเทศบาล

งานท่ีทํา

1. การเก็บขนขยะมูลฝอยและกําจัดสิ่งปฏิกูล

2. งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง

3. งานสํารวจ ประมาณราคา    งานซอมบํารุงรักษา

4. เก็บขอมูล  วางแผน  วิจัยดานการบริการสาธารณะของชุมชน

5. การการปฎิบัติงานดานสาธารณูปโภค   ถนน  และไฟฟา   ทอระบายนํ้า เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

6. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1. กองชาง งบประมาณรวม 4,245,400      บาท

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม 579,000         บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

วัตถุประสงค

1.  เพื่อรณรงคใหเกิดการรวมคิด  รวมทํา  รวมแกไขปญหาชุมชน เชนปญหายาเสพติด  อาชญากรรม ฯลฯ

2.  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล

3. รณรงคใหความรูดานวิชาการ  และจัดกิจกรรมที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานท่ีทํา

1.งานเสริมสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหกับเด็ก  เยาวชน และชุมชน

2.สงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาชาวบาน

3.สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก  เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน

4.สงเสริมและเผยแพรความรูดานวิชาชีพตางๆ แกเยาวชนและประชาชนทั่วไป

5.งานสํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตเทศบาลเพื่อจัดทําแผนงานดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของ

   ชุมชนตางๆ

6.งานจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนเพื่อชวยเหลือ เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน

7. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1.สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 850,000         บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

วัตถุประสงค

1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตางๆ  ตลอดจนประเพณีทองถิ่นอ่ืนๆ และดานการศาสนา

   มีความเรียบรอย

2.สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตางๆ

งานท่ีทํา

1.จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ  เชน  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ   วันเขาพรรษา ฯลฯ

2.สงเสริมกิจกรรมงานประเพณี  วัฒนธรรมของทองถิ่น

3.จัดกิจกรรมและนันทนาการตางๆ ใหกับเยาวชนและประชาชน

4. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  กองการศึกษา งบประมาณรวม 305,000         บาท

2.  สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 68,000           บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานการเกษตร  (00320)

วัตถุประสงค

1.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเกษตรในเขตเทศบาล

2.  เพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษแหลงนํ้าและปาไมในเขตเทศบาล

งานท่ีทํา

1.  การสงเสริมงานสวัสดิการและการใหความรูความเขาใจทางการเกษตร

2.  การขุดลอกแหลงนํ้า  คูคลองเพื่อใชในการเกษตรที่สําคัญตาง ๆ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  กองชาง งบประมาณรวม 2,000             บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานการพาณิชย  (00330)

วัตถุประสงค

1.  เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรม

2.  เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหมีเงินหมุนเวียนในเขตเทศบาล

งานท่ีทํา

1.  จัดระเบียบตลาดนัดวันอังคาร

2.  กอสรางตลาดพอเพียง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม 20,000           บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

รายจายตามแผนงาน

ดานการดําเนินงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหการบริหารงานที่มิใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ  เอกชนและองคกรอ่ืนใดเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

3.เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอ่ืนเปนไปดวยความเรียบรอย

4.เพื่อใหการปฏิบัติ ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมาย

งานท่ีทํา

1.บริหารงานเกี่ยวกับการชําระหน้ีเงินกูและดอกเบี้ย

2.บริหารงานตามขอผูกพันที่มีตามกฏหมาย  ขอบังคับ หรือผูกพันไวกับบุคคลภายนอก

3.ต้ังเงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา

4.ควบคุมการบริหารเงินในการปรับปรุงกิจการจราจร

5.การจัดสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

6. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

 สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 1,359,000      บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1. งานบริหารทั่วไป 4,719,700        324,100        1,943,300           415,000            -                    -               680,700                 8,082,800      สํานักปลัดฯ 00111

2. งานวางแผนสถิติและ -                   -               30,000                -                    -                    -               -                         30,000           สํานักปลัดฯ 00112

    วิชาการ

3.  งานบริหารงานคลัง 855,900           432,100        453,800              -                    -                    -               10,000                   1,751,800      กองคลัง 00113

รวม 5,575,600        756,200        2,427,100           415,000            -                    -               690,700                 9,864,600      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 175,000           432,100        195,000              -                    -                    -               75,000                   877,100         สํานักปลัดฯ 00121

    การรักษาความสงบภายใน

2. งานปองกันภัยฝาย -                   -               235,000              -                    -                    -               -                         235,000         สํานักปลัดฯ 00123

   พลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 175,000           432,100        430,000              -                    -                    -               75,000                   1,112,100      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 118,000           324,100        246,000              -                    -                    -               60,000                   748,100         กองการศึกษา 00211

   การศึกษา

2. งานระดับกอนวัยเรียน -                   -               706,000              -                    867,900            -               -                         1,573,900      กองการศึกษา 00212

     และประถมศึกษา

รวม 118,000           324,100        952,000              -                    867,900            -               60,000                   2,322,000      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 494,200           1,468,400     632,000              -                    -                    -               420,000                 3,014,600      กองสาธารณสุขฯ 00221

      สาธารณสุข

2. งานบริการสาธารณสุข -                   -               460,000              -                    60,000              -               -                         520,000         กองสาธารณสุขฯ 00223

      และงานสาธารณสุขอื่น

รวม 494,200           1,468,400     1,092,000           -                    60,000              -               420,000                 3,534,600      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 932,900           540,100        421,400              -                    -                    -               280,800                 2,175,200      กองชาง 00241

     เคหะและชุมชน

2. งานไฟฟาถนน -                   108,100        150,000              -                    -                    -               1,704,000              1,962,100      กองชาง 00242

3.งานสวนสาธารณะ -                   108,100        -                      -                    -                    -               -                         108,100         กองชาง 00243

4. งานกําจัดมูลฝอยและ -                   -               579,000              -                    -                    -               -                         579,000         กองสาธารณสุข 00244

     สิ่งปฏิกูล

รวม 932,900           756,300        1,150,400           -                    -                    -               1,984,800              4,824,400      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1. งานสงเสริมและสนับ -                   -               800,000              -                    50,000              -               -                         850,000         สํานักปลัดฯ 00252

     สนุนความเขมแข็งชุมชน

รวม -                   -               800,000              -                    50,000              -               -                         850,000         
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานกีฬาและนันทนาการ -                   -               305,000              -                    -                    -               -                         305,000         กองการศึกษา 00262

2.  งานศาสนาวัฒนธรรม -                   -               -                      -                    68,000              -               -                         68,000           สํานักปลัดฯ 00263

       ทองถิ่น

รวม -                   -               305,000              -                    68,000              -               -                         373,000         
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานสงเสริมการเกษตร -                   -               2,000                  -                    -                    -               -                         2,000             กองชาง 00321

รวม -                   -               2,000                  -                    -                    -               -                         2,000             
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานตลาดสด -                   -               20,000                -                    -                    -               -                         20,000           กองสาธารณสุข 0333

รวม -                   -               20,000                -                    -                    -               -                         20,000           
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจาย คาครุภัณฑ  ที่ดิน รวมทั้งสิ้น หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค อื่น และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

 งานงบกลาง - - - - - - - 1,359,000      สํานักปลัดฯ 00411

รวม -                   -               -                      -                    -                    -               -                         1,359,000      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
รายจายจําแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน
 - สํานักปลัดเทศบาล

 - กองคลัง

 - กองชาง

 - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

 - กองการศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน   สํานักปลัดเทศบาล

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งส้ิน ต้ังไวรวม   11,501,900        บาท     แยกเปน
1. รายจายงบกลาง ต้ังไว 1,359,000          บาท     แยกเปน

1.1  ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ต้ังไว 899,000             บาท     แยกเปน
        1.1.1  คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย   (ส.ท.ท.)

ต้ังไว 20,900               บาท   
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว
 3889 ลว  29 พ.ย. 2538โดยต้ังจายในอัตรารอยละเศษหน่ึงสวนหกของรายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู  
เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ท้ังน้ีไมเกิน 500,000 บาท    (ในกรณีสมาชิกสามัญท่ีมีรายรับจริง
ในปท่ีผานมาไมเกิน 20 ลานบาท     ใหชําระคาบํารุงรอยละเศษหน่ึงสวนหก)   ในปงบประมาณ 2554     เทศบาล
 มีรายรับของงบประมาณท่ัวไปท้ังส้ิน  24,882,204.58 บาท หักเงินจายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนท่ัวไป และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  จํานวน 12,368,609 บาท เทศบาลคงเหลือรายรับท่ีจะนําไปคํานวณ  ต้ังจายเปนเงิน 12,513,595.58  บาท
เม่ือคํานวณรอยละเศษหน่ึงสวนหกแลว เทศบาลจะตองสงเงินเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตฯ  จํานวน  20897.70 บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานงบกลาง     งานงบกลาง)

      1.1.2  คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร ต้ังไว 100,000             บาท   
เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับกิจการจราจร  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4  
ตุลาคม  2539  ต้ังจายจากเงินรายได  ประเภทคาปรับผูกระทําผิด พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ท้ังจํานวน  เปนเงิน                   
37,250  บาท   ต้ังจายจากเงินรายไดประเภทอ่ืน   จํานวน  62,750    บาท   โดยจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 
และคาบํารุงรักษาหรือหรือซอมแซมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกิจการจราจรท่ีจําเปนตาง ๆ   หรือตามที่ สภ.ไมเรียงขอความ
อนุเคราะหใหดําเนินการ

       -  ติดต้ังสัญญาณปายจราจร/อุปกรณเก่ียวกับสัญญาณจราจร เปนเงิน 100,000            บาท
โดยต้ังจายจากเงินรายได    จํานวน 20,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  80,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

     1.1.3  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน ทองถิ่น (กบท.)
ต้ังไว 279,300            บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินโดยคํานวณต้ังจายตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4
(พ.ศ.2542) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1710 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2544 โดยใหคํานวณ
ต้ังจายในอัตรารอยละ 2 ของรายไดตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณน้ัน ท้ังน้ี ไมรวมเงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปงบประมาณ 2556 เทศบาลไดประมาณการรายรับของงบประมาณท่ัวไป เปนเงินท้ังส้ิน
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 24,261,700 บาท หักรายไดจากเงินอุดหนุน เงินท่ีมีผูอุทิศให  จํานวน  10,300,000 บาท คงเหลือรายไดท่ีนําไปคํานวณ
ต้ังจายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน  13,961,700 บาท  ดังน้ัน เทศบาลจะตอง
สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ   เปนเงิน 279,234  บาท  
โดยต้ังจายจากเงินรายได    ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง     งานงบกลาง)

     1.1.4  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว 373,800            บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 10 ของคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง
ท่ีเทศบาลจะตองจายใหแกพนักงานจางของเทศบาล ต้ังจายตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533  กฎกระทรวง  และประกาศ
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ขอ 33  ลงวันท่ี 12  พฤษภาคม 2547  โดยคํานวณจากคาตอบแทนและคาตอบแทน
พิเศษของพนักงานจางเพื่อสมทบในการจายประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยกระทันหัน  ตาย และ
คลอดบุตร  และเพ่ือสมทบการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

    1.1.5  เงินสมทบกองทุน สปสช. ต้ังไว 55,000              บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2552  โดยไดรับความรวมมือกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต 11  สุราษฎรธานี   โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง)

     1.1.6  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้ังไว 70,000              บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลไมเรียง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0891.4/ว 2502  ลงวันท่ี  20  สิงหาคม  2553  เรื่องแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

1.2   เงินอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  และผูพิการ ต้ังไว 60,000              บาท
        1.2.1  ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ต้ังไว 60,000              บาท

สําหรับจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน 10  คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน  โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

1.3  ประเภทเงินสํารองจาย ต้ังไว 400,000             บาท   
เพื่อพิจารณาจายในกรณีฉุกเฉินท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาหรือมีความจําเปนเกิดขึ้นหรือกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ
หนวยงานตางๆ ไมไดต้ังงบประมาณรายจายไวและ หรือมีความจําเปนตองจาย หรือต้ังงบประมาณรายจายไวแลว
แตไมพอจาย ตามความเหมาะสมซึ่งเปนอํานาจเฉพาะของคณะผูบริหารทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 และ 3 พ.ศ.2543
โดยต้ังจายจากเงินรายได   จํานวน 400,000            บาท
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)
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2. รายจายประจํา ต้ังไวรวม 9,387,200          บาท     แยกเปน
2.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ต้ังไว 4,894,700          บาท     แยกเปน

เงินเดือน ต้ังไว 4,555,600          บาท
     1.  ประเภทเงินเดือน คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ต้ังไว 935,600            บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน   เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  และเงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนงนายกเทศมนตรี 1 ตําแหนง                   
และรองนายกเทศมนตรี  2  ตําแหนง  ตามระเบียบหรือท่ีกฎหมายกําหนด
โดยต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

      2.  ประเภทเงินเดือน คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ต้ังไว 198,800            บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ. 2547
 โดยต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป )

        3.  ประเภทคาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
ต้ังไว 1,490,400         บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล                              
ตามระเบียบหรือท่ีกฎหมายกําหนด โดยต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

       4.  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว 1,808,000          บาท   
เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหวาอยูในประเภทเงินเดือนเพ่ือจายใหกับ
พนักงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลหรือมิไดสังกัดในสวนราชการใดโดยเฉพาะ
โดยต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

       5.  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ต้ังไว 122,800             บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตางๆ ใหกับพนักงานเทศบาล ดังน้ี

(1)  สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (เงินคาครองชีพชั่วคราว) ใหกับพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติงาน
ในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 80,800              บาท

(2) สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานเทศบาลผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลไดรับ
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จํานวน 42,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารทั่วไป)

คาจางประจํา ต้ังไว 339,100             บาท   
         1.  ประเภทคาจางลูกจางประจํา ต้ังไว 339,100             บาท   

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีกําหนด  ใหกับลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงานใน
สํานักปลัดเทศบาล 
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โดยต้ังจายจากเงินรายได       ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
จํานวน 164,100             บาท   

 โดยต้ังจายจากเงินรายได   (แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
จํานวน 175,000             บาท   

2.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ต้ังไวรวม 756,200            บาท
       -  ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ต้ังไว 756,200            บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษชั่วคราวแกพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 7 อัตรา
             คาตอบแทน ต้ังไว 448,700             บาท

โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 192,300             บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 256,400             บาท
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

            เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว ต้ังไว 307,500             บาท
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 131,800             บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 175,700             บาท
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

2.3 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ ต้ังไว 3,203,300          บาท แยกเปน
2.3.1  คาตอบแทน ต้ังไว 283,300             บาท แยกเปน
         1.  ประเภทเงินชวยเหลือคาเชาบาน ต้ังไว 64,800              บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
โดยต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

         2.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 100,000            บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางตามภารกิจและ
นายกเทศมนตรี  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
โดยต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

          3.  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 10,000              บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.4/ว1562   ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2550  
โดยต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

           4.  ประเภทเงินชวยเหลือคาสวัสดิการศึกษาบุตร ต้ังไว 58,500              บาท
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และผูบริหาร
ผูท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
โดยต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)



39

           5.  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ต้ังไว 50,000              บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจจัดซื้อจัดจาง  คาตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยาฐานะ
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน  ฯลฯ  ตามหลักเกณฑของกระทรวงมหาดไทย และตามคําส่ัง
ของเทศบาลตําบลไมเรียง  
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

2.3.2  คาใชสอย ต้ังไว 2,470,000          บาท   แยกเปน
          ก.  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว 540,000             บาท   

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเจาหนารักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลตําบลไมเรียง จํานวน 2 คน เปนเงิน
จํานวน  425,256  บาท  และเพ่ือจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาบอกรับวารสาร  คาแรงงาน คาจางเหมา
บริการ  คาจัดทําและปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาล  คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี ทางศาล คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายในการตรวจสอบแนวเขตท่ีดินของเทศบาลหรือท่ีดินสาธารณะประโยชน ฯลฯ จํานวน 144,744  บาท
โดยต้ังจายจากเงินรายได ต้ังไว 136,400            บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ต้ังไว 403,600            บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

          ข.  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว 60,000               บาท   แยกเปน
               (1) คารับรอง ต้ังไว 60,000               บาท   
                 -  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว 30,000               บาท   

สําหรับจายเปนคาอาหาร คาเครื่องด่ืม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรอง รวมท้ัง
คาบริการดวย และคาใชจายอ่ืน ซึ่งจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ 
คณะบุคคลท่ีมานิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ซึ่งรวมกันตอนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคล  โดยคํานวณต้ังจายไดไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวมรายได
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสมและเงินท่ีมีผูอุทิศให ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                           
ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548

โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 15,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

               -  คาเลี้ยงรับรอง ต้ังไว 30,000               บาท   
สําหรับจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเล้ียงรับรองและคาบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการ
เล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรับแตงต้ังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมถึงผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ   และ                     
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซึ่ง    เขารวมประชุม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ท่ี มท 0808.4/ว 2381    ลงวันท่ี  28  
กรกฎาคม  2548  โดยจายเปนคาอาหาร  เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ   
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โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 15,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

        ค.  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
ต้ังไว 1,790,000         บาท

             (1) โครงการจัดงานประเพณีหรือรัฐพิธีตาง ๆ พิธีกรรมทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ
ต้ังไวรวม 430,000             บาท   แยกเปน

                     (1.1)  จัดงานวันลอยกระทง ต้ังไว 130,000           บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ตามความจําเปนเหมาะสม  และประหยัด  เก่ียวกับงานประเพณีวันลอยกระทง  
โดยต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

                    (1.2)  จัดงานวันสงกรานต ต้ังไว 150,000           บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ตามความจําเปนเหมาะสม  และประหยัด  เก่ียวกับงานประเพณีวันสงกรานต
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

                   (1.3)  จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ต้ังไว 50,000             บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ตามความจําเปนเหมาะสม และประหยัด เก่ียวกับการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถและรัฐพิธีอ่ืน ๆ 
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 25,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

                (1.4) จัดงานบุญองคพระใตต่ีศาลเจาทานพอประจําป  
ต้ังไว 100,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ตามความจําเปนเหมาะสม และประหยัด เก่ียวกับการจัดงานบุญองคพระใตต่ีศาลเจาทานพอ
ประจําป  2556
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

           (2)  คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ต้ังไวรวม 1,360,000          บาท   แยกเปน
                   2.1    โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ต้ังไว 30,000              บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป  งบประมาณรายจายประจําป ติดตามและรายงานผล
ตามแผนพัฒนาสามป และจัดทําแผนชุมชนรวมกับชุมชน เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาเครื่องด่ืม  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 10,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

                  2.2  โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้ังไว 100,000            บาท

สําหรับจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุ อุปกรณ พันธุพืช พันธุสัตว 
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และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกณฑและ 
วิธีการท่ีคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมอาชีพกําหนด  ตามความเหมาะสม   
เพื่อเสริมสรางชุมชนเข็มแข็ง   โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

                   2.3   โครงการสงเสริมวันผูสูงอายุ ต้ังไว 20,000              บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการโครงการสงเสริมวันผูสูงอายุ  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

                  2.4  โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในเขตเทศบาล
ต้ังไว 250,000            บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการ โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายใน
เขตเทศบาล  เชน  คาตอบแทน  คาใชสอยและวัสดุ  ท่ีจําเปนในการดําเนินการ  
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 10,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 240,000            บาท
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

                2.5   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการแกประชาชน
ต้ังไว 30,000              บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการแกประชาชน
ของเทศบาลตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี เชน คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

              2.6  โครงการจัดทําปฏิทินประจําป ต้ังไว 50,000              บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดทําปฏิทินประจําปเพื่อเปนท่ีระลึกเน่ืองในวันปใหมและเพ่ือ
เปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาลใหประชาชนไดรับรู  ฯลฯโดยต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

               2.7  โครงการจัดทําคูมือประชาสัมพันธ ต้ังไว 20,000              บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการจัดทําคูมือประชาสัมพันธ  เชน  ขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับเทศบาล  ฯลฯ  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

              2.8  โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน
ต้ังไว 300,000            บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน)

              2.9  โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ต้ังไว 130,000            บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เชน 
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คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆท่ีจําเปน โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

              2.10  โครงการรณรงคปองกันตานยาเสพติด ต้ังไว 30,000              บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการรณรงคปองกันตานยาเสพติด  ใหแกเด็กนักเรียน 
ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล โดยรวมมือระหวาง โรงเรียน  สถานีตํารวจภูธรไมเรียง และเทศบาลตําบลไมเรียง เชน
คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆท่ีจําเปน โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  งามสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

            2.11  โครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ต้ังไว 100,000            บาท
สําหรับสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลไมเรียง เชน คาใชสอย คาวัสดุ  ฯลฯ
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน)

         (3)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 300,000            บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเจาหนาท่ีทองถ่ิน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 46,800              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 228,200            บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 25,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

      ง.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว 80,000              บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมา ซึ่งมีท้ังคาส่ิงของและคาแรงงาน,คาจางเหมาแรงงาน หรือคาส่ิงของท่ีซื้อมาเพื่อใชใน
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินภายในสํานักปลัดเทศบาล โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) จํานวน 40,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

จํานวน 40,000              บาท
2.3.3  คาวัสดุ ต้ังไว 450,000            บาท  
          1.  ประเภทวัสดุสํานักงาน ต้ังไว 70,000              บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเขียน  แบบพิมพตาง ๆ เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ฯลฯ  และวัสดุสํานักงาน
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใชในงานราชการ  
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 30,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 40,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
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         2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 40,000              บาท
เพื่อจายเปนคาซ้ือวัสดุตาง ๆ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  เมาส  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  แผนกรองแสง  ฯลฯ  และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับคอมพิวเตอร  
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 10,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

         3.  ประเภทวัสดุกอสราง ต้ังไว 20,000              บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน  เหล็กเสน  อิฐ หิน  ทราย  ไมตาง ๆ สี  ฯลฯ  และวัสดุอ่ืนท่ีจําเปน
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 5,000                บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

         4.  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 10,000              บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ไมกวาด  กระดาษชําระ  นํ้ายาขัดพื้น  นํ้ายาลางหองนํ้า  ฯลฯ  
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 5,000                บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,000                บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

          5.  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ต้ังไว 10,000              บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ชุดวอลม   เครื่องหมายยศและสังกัด
เสื้อคลุมดับเพลิง  หมวก  ถุงมือ  เข็มขัด  รองเทาดับเพลิง  ฯลฯ  
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

         6.  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 150,000            บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  ฯลฯ  
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 25,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 50,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

         7.  ประเภทวัสดุดับเพลิง ต้ังไว 60,000              บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง  คาอัดผงเคมีดับเพลิง  สายสงนํ้า  หรืออุปกรณเก่ียวกับการดับเพลิง  ฯลฯ
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 10,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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         8.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 20,000              บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อฟลมถายรูป  แผนปาย  ลาง  อัด  ขยายรูป  ปายปดประกาศประชาสัมพันธ  ปายชื่อถนน  ปาย
บอกสถานท่ีธารณะตาง ๆ และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการประชาสัมพันธของเทศบาล
โดยต้ังจายจากเงินรายได  จํานวน 5,000                บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,000                บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 5,000                บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,000                บาท
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

          9.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 70,000              บาท
เพื่อจายเปนคายางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  สัญญาณไฟ  ฯลฯ  
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 5,000                บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 25,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไวรวม 415,000            บาท แยกเปน
 1.  ประเภทคากระแสไฟฟา ต้ังไว 260,000            บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักงานเทศบาล   จุดสูบนํ้าหนาสถานีรถไฟทานพอ    อาคารศูนยเรียนรูชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถ่ินเทศบาลตําบลไมเรียง   สนามกีฬาเทศบาลตําบลไมเรียง  และเตาเผาขยะ  ฯลฯ
โดยต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

2.  ประเภทคานํ้าประปา ต้ังไว 50,000              บาท
เพื่อจายเปนคานํ้าประปาท่ีใชในสํานักงานเทศบาล  สวมสาธารณะของเทศบาลและศูนยเรียนรูชุมชนและภูมิปญญา  
ทองถ่ินเทศบาลตําบลไมเรียง  
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 20,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

3.  ประเภทคาโทรศัพท ต้ังไว 45,000              บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบํารุงโทรศัพท  คาโทรศัพทท่ีใชในการติดตอราชการและในการสงโทรสาร  ตลอดจนรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหใชบริการและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ ฯลฯ
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 15,000              บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
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4.  ประเภทคาไปรษณียากร ต้ังไว 40,000              บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย   คาสงธนาณัติ  คาลงทะเบียน   คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร   คาจัดสงเอกสาร  ฯลฯ
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 5,000                บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 35,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

5.  ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ต้ังไว 20,000              บาท
เพื่อจายเปนคาส่ือสารผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ต  และคาส่ือสารอ่ืน ๆ ตลอดจนรวมถึง
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ 
โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 5,000                บาท
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

2.5 หมวดเงินอุดหนุน ต้ังไวรวม 118,000            บาท
  -    ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน

ต้ังไว 118,000            บาท
(1)  เงินอุดหนุนโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ต้ังไว 30,000              บาท

สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงคปองกันยาเสพติด  ใหแกชุมชนในเขตเทศบาล  จํานวน  6  ชุมชน
ชุมชนละ  5,000  บาท  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

(2)  เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ ต้ังไว 10,000              บาท
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีแหผาขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราช และของอําเภอฉวาง
โดยมอบใหท่ีทําการปกครองอําเภอฉวางเปนผูดําเนินการ   โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)

(3)  เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ต้ังไว 48,000              บาท

สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ใหแกชุมชน  จํานวน 6 ชุมชน
ชุมชนละ  8,000  บาท  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนากร  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)

(4)  เงินอุดหนุนโครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยเปดไฟใสหมวก
ต้ังไว 10,000              บาท

สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยเปดไฟใสหมวก  ใหแกสถานีตํารวจภูธรไมเรียง
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน)
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(5)  เงินอุดหนุนโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ต้ังไว 10,000              บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหแกสถานีตํารวจภูธรไมเรียง
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน)

(6)  เงินอุดหนุนโครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ต้ังไว 10,000              บาท
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ของอําเภอฉวาง โดยมอบใหท่ีทําการอําเภอฉวาง
เปนผูดําเนินการ  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
3. รายจายเพื่อการลงทุน ต้ังไว 755,700            บาท แยกเปน

หมวดคาครุภัณฑ   ที่ดินและส่ิงกอสราง ต้ังไว 755,700            บาท แยกเปน
3.1  คาครุภัณฑ ต้ังไว 213,700            บาท แยกเปน
        3.1.1  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว 100,000            บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ ฯลฯ โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากกฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) จํานวน 50,000              บาท
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

จํานวน 50,000              บาท
       3.1.2  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไว 84,700              บาท
                  -  เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว 84,700              บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน  2  เครื่อง
และชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน  1  เครื่อง  ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

       3.1.3  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ต้ังไว 19,000              บาท
                  -  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ต้ังไว 19,000              บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน  1  เครื่อง   ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี
 -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา

2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย
 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB  จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA  หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 น้ิว
 - มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth

ต้ังตามราคาทองตลาดเพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงาน
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โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
     3.1.4  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 10,000              บาท
               -  เครื่องบันทึกเสียง ต้ังไว 10,000              บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงพรอมหนวยความจําในเครื่องไมนอยกวา  4 GB  มีลําโพงในตัว สามารถดูดเสียง
บันทึกไดไกลในระยะ  10 เมตร  พรอมสาย USB และอุปกรณเสริมครบชุด  จํานวน  1  เครื่อง ต้ังตามราคาทองตลาด
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

3.2  คาที่ดินและส่ิงกอสราง ต้ังไว 542,000            บาท
       3.2.1  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว 50,000              บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซม และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) จํานวน 25,000              บาท
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

จํานวน 25,000              บาท
       3.2.2  ปรับภูมิทัศนและกอสรางรั้วสํานักงาน ต้ังไว 492,000            บาท

ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางรั้วสํานักงานบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลไมเรียง จํานวน 2 ดานความยาวรวม 90 เมตร
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
1.  ดานฝงทิศตะวันออก ดานขางติดกับรั้วกําแพงดานหนาเทศบาล กอสรางกําแพง คสล. กออิฐบล็อคฉาบเรียบพรอม
ทาสีท้ัง 2 ดาน ขนาดสูงเฉล่ีย 1.80 เมตร ยาว 21.00 เมตร พรอมใสประตูเหล็กเปด - ปด และดานหลังติดกับกําแพงเดิม
กอสรางกําแพง คสล. ขนาดสูงเฉล่ีย 1.80 เมตร ยาว 38.00 เมตร โดยกออิฐบล็อคฉาบปูนเรียบพรอมทาสีท้ัง 2 ดาน
พรอมใสประตูเหล็กเปด - ปด รวมีความยาวไมนอยกวา 59.00 เมตร พรอมถมดินปรับระดับ เกล่ียเรียบบริเวณสวนเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา โดยใชปริมาตรดินถมไมนอยกวา 140.00 ลบ.ม. ดานบนกอสราง คสล. ขนาดกวาง 16 เมตร
ยาว  32.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไมนอยกวา 512 ตร.ม.
2.  ดานฝงทิศตะวันตก ดานขางติดกับโรงจอดรถเทศบาลทําการกอสรางกําแพง คสล. กออิฐบล็อคฉาบปูนเรียบพรอม
ทาสีท้ัง 2 ดาน ขนาดสูงเฉล่ีย 1.80 เมตร ยาว 16.00 เมตร พรอมใสประตูเหล็กเปด - ปด และดานหลังติดกับกําแพงเดิม
บริเวณหลังหองเก็บของ กอสรางกําแพง คสล. ขนาดสูงเฉล่ีย 1.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร โดยกออิฐบล็อคฉาบปูนเรียบ
พรอมทาสีท้ัง 2 ดาน พรอมใสประตูเหล็กเปด - ปด รวมความยาวไมนอยกวา 31.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลไมเรียง  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 1,751,800      บาท

1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 1,741,800      บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 855,900         บาท แยกเปน

 เงินเดือน ตั้งไวรวม 855,900         บาท

 -  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 772,700         บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหวาอยูในประเภทเงินเดือนเพื่อจายใหกับ

พนักงานในสังกัดกองคลัง

โดยตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

 -  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 83,200            บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานเทศบาล  กองคลังที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

โดยตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 432,100         บาท

 -  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 432,100         บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางกองคลัง  จํานวน  4  อัตรา 

             คาตอบแทน ตั้งไว 256,400         บาท

โดยตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

             เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 175,700         บาท

โดยตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 453,800         บาท แยกเปน

1.3.1  คาตอบแทน ตั้งไว 103,800         บาท

          -  ประเภทคาตอบแทนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 50,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาล กองคลัง  และบุคคลในครอบครัว
ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหาร

งานคลัง)
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         -  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 15,000            บาท   

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง  ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ  โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

         -  ประเภทเงินชวยเหลือคาเชาบาน ตั้งไว 28,800           บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน  พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  โดยตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

          -  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท 0808.4/ว1562   ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  

โดยตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

1.3.2  คาใชสอย ตั้งไว 260,000         บาท

           ก.  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 10,000            บาท   

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมาบริการ  การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ตามความ
จําเปนในการปฏิบัติงาน  โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

          ข.  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

ตั้งไว 235,000         บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ ดังน้ี

              (1)  คาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ตั้งไว 150,000         บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เพื่อการเก็บ

ภาษีอากร  และคาธรรมเนียม  โดยจายเปนคาตอบแทน  คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุตาง ๆ และคาใชจายตาง ๆ 

ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

            (2)  โครงการสื่อภาษาเร่ืองภาษี ตั้งไว 25,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสื่อภาษาเร่ืองภาษี เชน คาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆ 

ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

             (3)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว  60,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)
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      ค.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 15,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน, คาจางเหมาแรงงาน หรือคาสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อ
ใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินภายในกองคลัง โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

1.3.3  คาวัสดุ ตั้งไว 90,000           บาท

          1.  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  เชน  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ ฯลฯ

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

         2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000           บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  เชน  ผงหมึกคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ

หรือแบบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร  ฯลฯ

โดยตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 20,000           บาท

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 30,000           บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 10,000           บาท แยกเปน

หมวดคาครุภัณฑ   ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 10,000           บาท แยกเปน

 2.1  คาครุภัณฑ ตั้งไว 10,000           บาท แยกเปน

        2.1.1  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ ฯลฯ 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

2.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว -                บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  กองชาง

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 4,247,400      บาท แยกเปน

1.  รายจายประจํา ตั้งไวรวม 2,262,600      บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 932,900         บาท แยกเปน

เงินเดือน ตั้งไวรวม 932,900         บาท แยกเปน

 -  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 876,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหวาอยูในประเภทเงินเดือนเพื่อจายใหกับ

พนักงานในสังกัดกองชาง

โดยตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

 - ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 56,900            บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  

โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 756,300         บาท

คาจางชั่วคราว

 -  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 756,300         บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษชั่วคราวแกพนักงานจางกองชาง  จํานวน  7 อัตรา  

         คาตอบแทน ตั้งไว 457,200         บาท

โดยตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํานวน 329,000         บาท

งานสวนสาธารณะ จํานวน 64,100           บาท

งานไฟฟาถนน จํานวน 64,100           บาท

         เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไวรวม 299,100         บาท

โดยตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํานวน 211,100         บาท

งานสวนสาธารณะ จํานวน 44,000           บาท

งานไฟฟาถนน จํานวน 44,000           บาท



52

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 573,400         บาท

1.3.1 คาตอบแทน ตั้งไวรวม 131,400         บาท

 - ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

 - ประเภทเงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

โดยตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

 -  ประเภทเงินชวยเหลือคาเชาบาน ตั้งไว 71,400           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  

โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

 -  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท 0808.4/ว1562   ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  

โดยตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

1.3.2  คาใชสอย ตั้งไวรวม 100,000         บาท

          ก.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ในกองชาง  เชน คาจางเหมา  คาแรงงาน ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

          ข.  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

ตั้งไว 40,000           บาท

                -   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก

คาพาหนะในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ ในการอบรมสัมมนา  ของพนักงานเทศบาลและ

บุคคลอ่ืนที่เทศบาลสั่งการใหไปราชการตางทองถิ่นเพื่อทําคุณประโยชนใหกับเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น     

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

      ค.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน, คาจางเหมาแรงงาน หรือคาสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อ
ใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินภายในกองชาง โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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1.3.3  คาวัสดุ ตั้งไวรวม 342,000         บาท

           1.  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพตาง ๆ เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

           2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชนแผนหรือจานบันทึกขอมูล  เมาส  ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

           3.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 35,000           บาท

เพื่อจายเปนคานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

            4.  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 150,000         บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุ  อุปกรณไฟฟาตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา  เทปสายไฟ  คัตเอาทไฟฟา  ฯลฯ

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน)

           5.  ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 60,000           บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ   เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  เหล็กเสน  ฯลฯ   

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

          6.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 15,000           บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก  ยางใน  แบตเตอร่ี  ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

          7.  ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว 2,000             บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุตาง ๆ เชน  เลื่อย  จอบ  พรา  ขวาน ถังฉีดยา ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร)

          8.  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําปาย และอุปกรณเกี่ยวกับการเผยแพรขาวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบฯ และคาวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน คาจัดซื้อแผนปาย  ลาง  อัด  ขยายรูป  ปายปดประกาศ

ประชาสัมพันธ    ปายบอกสถานที่สาธารณะตาง ๆ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการประชาสัมพันธของเทศบาล

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 1,984,800      บาท แยกเปน

หมวดคาครุภัณฑ   ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 1,984,800      บาท แยกเปน

2.1  คาครุภัณฑ ตั้งไว 67,000           บาท แยกเปน

        2.1.1  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 20,000           บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ ฯลฯ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

       2.1.2  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000           บาท

                  -  เคร่ืองคอมพิวเตอร ต้ังไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร จอขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด มีคุณลักษณะดังน้ี

 -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU ) ไมนอยกวา  4 แกนหลัก ( 4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย

    กวา 3.0 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz  จํานวน 1 หนวย

 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1.5 TB จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/10/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว จํานวน 1 หนวย

 - พรอมเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA สามารถสํารองไฟฟาได

   ไมนอยกวา 15 นาที  จํานวน  1  เคร่ือง

 - พรอมเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร ขนาด A3  จํานวน  1  เคร่ือง
ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

      2.1.3  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 7,000             บาท

                -  ชั้นวางเอกสาร ต้ังไว 7,000             บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบตูไม จํานวนไมนอยกวา  3  ชั้น  จํานวน  1  ตู ต้ังตามราคาทองตลาดเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

2.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 1,917,800      บาท

       2.2.1  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 213,800         บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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      2.2.2  กอสรางถนน คสล. สายหวยสาน ตั้งไว 864,000         บาท

กอสรางถนน คสล. สายหวยสาน ชุมชนบานหนองหอย เร่ิมตนปายเขตเทศบาลตําบลไมเรียงจดเขต อบต.กะเปยด

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,600.00 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไมเรียง

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน)

     2.2.3  กอสรางถนน คสล. สายตาปรวมใจ ตั้งไว 540,000         บาท

กอสรางถนน คสล. สายตาปรวมใจ ชุมชนบานหนองตรุด ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 960.00 ตร.ม. พรอมฝงทอ คสล. มอก.ชั้น 3 ∅ 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 3 จุด ๆละ

6 ทอน รวม 18 ทอน พรอมยาแนวปูนทราย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไมเรียง

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน)

    2.2.4  บุกเบิกถนนสายตลาดเปดทาย - ปายเขตเทศบาล ตั้งไว 300,000         บาท

บุกเบิกถนนสายตลาดเปดทายบริเวณสามแยกทางรถไฟสิ้นสุดปายเขตเทศบาล (เลียบทางรถไฟ)โดยทําการบุกเบิกถนน

ดวยดินถม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 130 เมตร สูงเฉลี่ย  0.85 เมตร  โดยใชปริมาตรดินถมไมนอยกวา 663 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย

บดอัดตลอดความยาวหรือมีพื้นที่ดินถมไมนอยกวา 650 ตร.ม. ดานบนลงหินผุเปนผิวจราจร ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว

130 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใชปริมาตรหินผุไมนอยกวา 156 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดอัดตลอดความยาว หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรดวยหินผุไมนอยกวา 650 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไมเรียง

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 4,133,600       บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 3,713,600       บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 494,200          บาท แยกเปน

เงินเดือน ตั้งไวรวม 137,200          บาท

 -  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 119,200          บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหวาอยูในประเภทเงินเดือนเพื่อจายใหกับ

พนักงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากกฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

 -  ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 18,000             บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  

โดยตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

คาจางประจํา ตั้งไว 357,000          บาท

 -  ประเภท คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 339,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป  จํานวน 2 อัตรา                             

โดยตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

 - ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 18,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากกฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 1,468,400       บาท

 -  ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 1,468,400       บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาครองชีพพิเศษชั่วคราวพนักงานจาง  กองสาธารณสุขฯ จํานวน  14  อัตรา  

           คาตอบแทน ตั้งไว 853,500          บาท

โดยตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

          เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 614,900          บาท

โดยตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 1,691,000       บาท

  1.3.1  คาตอบแทน ตั้งไว 102,000           บาท

            - ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 80,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ โดยตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

            - ประเภทเงินชวยเหลือคาสวัสดิการศึกษาบุตร ตั้งไว 2,000              บาท

เพื่อจายเปนคาสวัสดิการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 

โดยตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

            - ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท 0808.4/ว1562   ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  

 โดยตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

 1.3.2 คาใชสอย ตั้งไว 880,000          บาท แยกเปน

           ก.  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 340,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆและรายการอื่นที่มีลักษณะเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของกองสาธารณสุขฯ

โดยตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 170,000          บาท

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 170,000          บาท

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

           ข.  รายจายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

ตั้งไว 510,000          บาท แยกเปน

คาใชจายในการดําเนินการโครงการตาง ๆ 

             (1)  โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว 25,000            บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ เชน คาอาหารทําการนอกเวลา คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  ฉีดยาคุมกําเนิด ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว  กําจัดสุนัขจรจัด ฯลฯ 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(2)  โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ตั้งไว 15,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา   โดยการรณรงค

ใชจักรยานในการเดินทาง  รณรงคการหยุดเผาขยะในชุมชน รณรงคการปลูกตนไมและพืชผักสวนครัว

รณรงคการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทุกครัวเรือน  เชน คาตอบแทน  คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาใชจายอ่ืนที่จําเปน  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข

งานสาธารณสุขอื่น)
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(3)  โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุเทศบาล

ตั้งไว 350,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุเทศบาล  เชน  
คาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(4)  โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน ตั้งไว 40,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน เชน คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการดําเนินการ

โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(5)  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานท่ีปฏิบัติงานดานสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม

ตั้งไว 30,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม เชน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการดําเนินการ

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(6)  โครงการตลาดคนเดิน ตั้งไว 20,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการตลาดคนเดิน เชน คาใชสอย  คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน
ที่จําเปนในการดําเนินการ  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด)

(7)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 30,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก

คาพาหนะในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ ในการอบรมสัมมนา  ของพนักงานเทศบาลและ

บุคคลอ่ืนที่เทศบาลสั่งการใหไปราชการตางทองถิ่นเพื่อทําคุณประโยชนใหกับเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

      ค.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 30,000            จํานวน

เพื่อจายเปนคาจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน, คาจางเหมาแรงงาน หรือคาสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อ
ใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินภายในกองสาธารณสุขฯ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.3.3  คาวัสดุ ตั้งไว 709,000          บาท แยกเปน

          1.  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 20,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองเขียน  แบบพิมพตาง ๆ เชน กระดาษ  ปากกา หมึก ฯลฯ และวัสดุสํานักงานอ่ืน ๆ ที่

จําเปนตองใชในงานราชการ  
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โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

          2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000            บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับหมึก  เมาส  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเคร่ือง

พิมพ  คอมพิวเตอร  แผนกรองแสง  ฯลฯ  และวัสดุอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับคอมพิวเตอร 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

         3.  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 120,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ    เชน  ไมกวาด  ผงซักฟอก ถังรองรับขยะมูลฝอย ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

        4.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 369,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ใชสําหรับกองสาธารณสุขฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

         5.  ประเภทวัสดุเคร่ืองแตงกาย ตั้งไว 40,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองแตงกาย เสื้อ  เสื้อสะทอนแสง  ถุงมือ  รองเทา  เสื้อกันฝน  ฯลฯ  สําหรับคนงานที่ปฏิบัติ

งานในกองสาธารณสุขฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

         6.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 15,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําปายประชาสัมพันธและรณรงคเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  วารสารหรือเอกสาร

ประชาสัมพันธตาง ๆ  หรือสื่อประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ    

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

           7.  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 30,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ สารเคมีกําจัดยุง และลูกนํ้ายุง     ชุดทดสอบแบคทีเรีย สารเคมี  สารปนเปอนในอาหารและนํ้า

หรือยาสามัญประจําบาน  เชนยาแกปวด ยาใสแผล  สําลี และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตนตามความ
 จําเปน  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

          8.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 50,000            บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก  ยางใน  แบตเตอร่ี  สัญญาณไฟ  ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

           9.  ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 10,000            บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ   เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  เหล็กเสน  ฯลฯ   

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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          10.  ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว 15,000            บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุตาง ๆ เชน  เลื่อย  จอบ  พรา  ขวาน ถังฉีดยา  ยากําจัดวัชพืช ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 60,000            บาท

ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน

ตั้งไว 60,000            บาท

 -  เงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตั้งไว 60,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใหแกชุมชนในเขตเทศบาล  จํานวน  6  ชุมชน  ๆ 
ละ 10,000  บาทให อสม. เปนผูดําเนินการ   โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

2.  รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 420,000          บาท

หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 420,000          บาท

 2.1  คาครุภัณฑ ตั้งไว 310,000          บาท

        2.1.1  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 280,000          บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ ฯลฯ 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

       2.1.2  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 19,000            บาท

                -  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค ต้ังไว 19,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน  1  เคร่ือง   ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี
 -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา

2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย

 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB  จํานวน 1 หนวย

 - มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA  หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 น้ิว

 - มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth

ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)



61

      2.1.3  ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 11,000            บาท

               (1)  โตะทํางาน ต้ังไว 6,000              บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อโตะทํางาน  ระดับ  3-6  พรอมเกาอ้ี จํานวน  1  ชุด   ต้ังตามราคาทองตลาดเพื่อใหเหมาะสมกับ
การใชงาน  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

              (2)  ตูเก็บเอกสาร ต้ังไว 5,000              บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บานประตู Sise 910 W x 450   D x 1200  HMM  จํานวน  1  ตู
ต้ังตามราคาทองตลาด เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

2.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 110,000          บาท

       2.2.1  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000            บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

       2.2.2  พัฒนามาตรฐานสวมสาธารณะ ตั้งไว 100,000          บาท

พัฒนามาตรฐานสวมสาธารณะเทศบาลตําบลไมเรียง  บริเวณตลาดนัดวันอังคาร โดยทําการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณรอบหองนํ้า และปรับปรุงสรางหองนํ้า หองสวมสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ  ขนาดกวาง 2.00 เมตร 

ยาว 2.30  เมตร  จํานวน 1 หอง  พรอมติดต้ังอุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับผูพิการและผูสูงอายุ รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลไมเรียง  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลไมเรียง

อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 2,627,000     บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 2,567,000     บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 118,000        บาท แยกเปน

เงินเดือน ตั้งไวรวม 118,000        บาท

 -  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 100,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหวาอยูในประเภทเงินเดือนเพื่อจายใหกับ

พนักงานในสังกัดกองการศึกษา

โดยตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

 -  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 18,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  

โดยตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 324,100        บาท

 -  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 324,100        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินเพิ่มคาครองชีพพิเศษชั่วคราวแกพนักงานจาง  จํานวน   3   อัตรา

        คาตอบแทน ตั้งไวรวม 192,300        บาท

โดยตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

        เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไวรวม 131,800        บาท

โดยตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 1,247,000     บาท

1.3.1  คาตอบแทน ตั้งไว 33,000          บาท

          -  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 5,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานเทศบาล  และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ  โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

          -  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว 28,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนทองถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท 0808.4/ว1562   ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  
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 โดยตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.3.2  คาใชสอย ตั้งไวรวม 465,000        บาท แยกเปน

          ก.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 30,000          บาท

               -  คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 30,000          บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ในกองการศึกษา  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

         ข.  รายจายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอื่น

ตั้งไว 405,000        บาท

               1.   คาใชจายในการดําเนินการโครงการตางๆ ตั้งไว 385,000        บาท

                     1.1  โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญแหงชาติ

ตั้งไว 30,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ  เพื่อสืบทอด  อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

วันสําคัญทางศาสนา  และวันสําคัญแหงชาติ ไดแกประเพณีวันสารทเดือนสิบ วันเขาพรรษา  วันแมแหงชาติ
วันพอแหงชาติ ฯลฯ  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานการกีฬาและนันทนาการ)

                    1.2   โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 60,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  เชน  คาอาหารและเคร่ืองด่ืม  คาของขวัญ  ฯลฯ

โดยตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

                   1.3  โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลประจําป ตั้งไว 220,000        บาท

 -  คร้ังที่  1  แขงขันกีฬาเทศบาล เน่ืองในโอกาสวันลอยกระทง ต้ังไว 20,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการแขงขันกีฬาเทศบาล  ตามความจําเปน  เชน  การแขงขัน

กีฬาฟุตบอล  บาสเก็ตบอล  เซปคตะกรอ  เปตอง  และกีฬาพื้นบาน  เปนตน  

  -  คร้ังที่  2  แขงขันกีฬาเทศบาล เน่ืองในโอกาสวันสงกรานต ต้ังไว 200,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการแขงขันกีฬาเทศบาล  ตามความจําเปน  เชน  การแขงขัน

กีฬาฟุตบอล  บาสเก็ตบอล  เซปคตะกรอ  เปตอง  และกีฬาพื้นบาน  เปนตน  

โดยตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 20,000          บาท

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 200,000        บาท

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานการกีฬาและนันทนาการ)

               1.4  โครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและเยาวชน ตั้งไว 15,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ   ในการดําเนินการโครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและเยาวชน   เชน
คาตอบแทนวิทยากร  คาใชสอย  และคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปน  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานการกีฬาและนันทนาการ)
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               1.5  โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาภายในอําเภอ ทองถิ่นอื่นหรือจังหวัด

ตั้งไว 30,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาภายในอําเภอ
ทองถิ่นอ่ืน หรือจังหวัด  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ   งานการกีฬาและนันทนาการ)

                1.6  โครงการคนไทยรักการอาน ตั้งไว 30,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการคนไทยรักการอาน  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  
คาใชสอย   คาวัสดุ  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ที่จําเปนในการดําเนินการ  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)
              2.   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 20,000          บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ 

ในการอบรมสัมมนา  ของพนักงานเทศบาลและบุคคลอ่ืนที่เทศบาลสั่งการใหไปราชการตางทองถิ่นเพื่อทํา

คุณประโยชนใหกับเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

      ค.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 30,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมา  ซึ่งมีทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน, คาจางเหมาแรงงาน หรือคาสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อ

ใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินภายในกองการศึกษา 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.3.3  คาวัสดุ ตั้งไวรวม 749,000        บาท

           1.  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 30,000          บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเคร่ืองเขียน  แบบพิมพตาง ๆ เชน  กระดาษ  แฟมเอกสาร  ดินสอ  ยางลบ  ไมบรรทัด  ฯลฯ

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

           2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000          บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เมาส  หมึกพิมพ  คียบอรด  

ฯลฯ  ของกองการศึกษา  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

           3.  ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว 25,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลูกฟุตบอล  บาสเก็ตบอล  วอลเลยบอล   ตะกรอ  และวัสดุอุปกรณกีฬาอ่ืน ๆ 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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           4.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000            บาท

เพื่อจายเปนคายางนอก  ยางใน  แบตเตอร่ี  สัญญาณไฟ  ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

           5.  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําปายประชาสัมพันธและรณรงคเกี่ยวกับงานดานการศึกษา  กีฬา  วารสาร หรือเอกสาร
ประชาสัมพันธตางๆ สําหรับกองการศึกษา  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

           6.  ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว 646,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปที่ 6 ตามจํานวนเด็กเล็กฯ  วันที่ 10 มิถุนายน 2555

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1522  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2555  ใหแก

(1)  โรงเรียนวัดหาดสูง                จํานวน 484,700       บาท

(2)  ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง จํานวน 161,300       บาท

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับวัยกอนเรียนและประถมศึกษา)

         7.  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 3,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ภายในกองการศึกษา เชน  ไมกวาด  นํ้ายาถูพื้น  นํ้ายาลางหองนํ้า ฯลฯ  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

         8.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 5,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ในกองการศึกษา  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

         9.  ประเภทวัสดุดนตรี ตั้งไว 15,000          บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุดนตรีตาง ๆ เชน ขิม  ระนาดเอก  ขลุย  ซออู  ซอดวง  ฉิ่ง  ฉาบ  ฯลฯ

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 877,900        บาท แยกเปน

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน  

ตั้งไว 877,900        บาท แยกเปน

1.  เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไวรวม 867,900        บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน  โดยมอบให

          (1)  โรงเรียนวัดหาดสูง   ต้ังไว 605,800       บาท

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 302,900        บาท

โดยตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 302,900        บาท

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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       (2)  ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง  ต้ังไว 262,100       บาท

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2.  เงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอฉวาง ประจําป 2556

ตั้งไว 5,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬาหนวยงานอําเภอ  โดยมอบใหที่ทําการปกครองอําเภอฉวาง
เปนผูดําเนินการ  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ)

3.  เงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลอําเภอฉวาง "คัพ"

ตั้งไว 5,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลอําเภอฉวาง "คัพ" โดยมอบใหที่ทําการปกครองอําเภอ
ฉวางเปนผูดําเนินการ  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ)

2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 60,000          บาท แยกเปน

หมวดคาครุภัณฑ   ท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 60,000          บาท แยกเปน

2.1  คาครุภัณฑ ตั้งไว 40,000          บาท แยกเปน

        2.1.1  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 40,000          บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ ฯลฯ 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 20,000          บาท

       2.2.1  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 20,000          บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา  ซอมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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