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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโคกสวาย
อําเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 52,102,800 บาท จายจากรายได,จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป2น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ'ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ3ายเป4นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
เงินค3าตอบแทนประจําตําแหน3งนายก/รองนายก
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนประจําตําแหน3งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
เงินค3าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
เงินค3าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค$การบริหารส3วนตําบล
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรีเงินค3าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
เงินค3าตอบแทนสมาชิกสภาองค$กรปกครองส3วนทองถิ่น
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ3ายเป4นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป-ของพนักงานเทศบาล จํานวน 8
เงินประจําตําแหน3ง
เพื่อจ3ายเป4นเงินประจําตําแหน3งปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล และหัวหนาฝCายอํานวยการ
ค3าจางลูกจางประจํา
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงค3าจางประจําปค3าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงค3าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา
เงินเพิ่มต3าง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินเพิ่มต3างๆ ของพนักงานจาง เช3น เงินเพิ่มค3าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จํานวน 5 อัตรา
เงินอื่นๆ
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนรายเดือนใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค3าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป4นประโยชน$แก3องค$กรปกครองส3วนทองถิ่น
ค3าเบี้ยประชุม

รวม 10,677,540 บา
รวม 6,821,740 บา
รวม 2,624,800 บา
695,600 บาท
จํานวน
จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

198,800 บาท

จํานวน

1,490,400 บาท

รวม 4,196,940 บา
จํานวน 2,867,280 บาท
จํานวน

186,000 บาท

จํานวน

262,560 บาท

จํานวน

757,080 บาท

จํานวน

40,020 บาท

จํานวน

84,000 บาท

รวม 3,835,800 บา
รวม 281,800 บา
5,000 บาท
จํานวน
จํานวน

เพื่อจ3ายเป4นค3าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุม
ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก3พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตาม
ค3าเช3าบาน
จํานวน

15,000 บาท
5,000 บาท
120,000 บาท
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-เพื่อจ3ายเป4นค3าเช3าบานใหแก3พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ ตามระเบียบ มท. ว3าดวยค3าเช3าบานของขาราชการ
เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ3ายเป4นเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับ ตาม
คาใช,สอย
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางเหมาบริการในภารกิจหนาที่การใหบริการสาธารณะต3างๆ เช3นค3าถ3ายเอกสาร ค3าเย็บหรือเขาปก
รายจ3ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ประเภทรายจ3ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 255,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว3าดวยการเบิกจ3ายค3าใชจ3ายในการจัดงาน การจัดการแข3งขันกีฬาและการส3งนักกีฬา
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
ค3าใชจ3ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
ค3าใชจ3ายในการเลือกตั้ง
เพื่อเป4นค3าใชจ3ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน3ง
โครงการกิจกรรม 5 ส.
เพื่อเป4นค3าใชจ3ายในการจัดอบรมกิจกรรม 5 ส สะสางเอกสารใหเรียบรอย ปรับปรุงเพิ่มเอกสาร ตูโตMะลิ้นชักเครื่องใช
โครงการกิจกรรมประกาศเจตจํานงต3อตานการทุจริต
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในการจัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงต3อตานการทุจริต จํานวน 1 ครั้ง/ปโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย$ท3านทาวสุรนารี
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย$ท3านทาวสุรนารีเทศบาลตําบลโคกสวาย
โครงการฝPกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
จัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
โครงการวันทองถิ่นไทย
เพื่อเป4นค3าใชจ3ายในการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 1 ครั้ง/ปโครงการวันเทศบาล
เพื่อเป4นค3าใชจ3ายในการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง/ปโครงการส3งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จัดอบรมและศึกษาใหความรูในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม ใหแก3คณะผูบริหาร/สมาชิก
โครงการเสริมสรางการปQองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน
เพื่อเป4นค3าใชจ3ายในการจัดอบรมเสริมสรางการปQองกันและปราบปราม
โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวัน
เพื่อเป4นค3าใชจ3ายในการจัดอบรมกฏหมายในชีวิตประจําวันแก3คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานเทศบาล/
ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม
เพื่อจ3ายเป4นค3าซ3อมแซมบํารุงรักษาหรือซ3อมแซมทรัพย$สินของเทศบาล ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช3น เกาอี้พลาสติก ดินสอ กระดาษ ปากกา หนังสือ แบบพิมพ$ หมึก
วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$ไฟฟQาและวิทยุ เช3น ไฟฉายสปอร$ตไลท$ สายอากาศ สายไฟฟQา ปลั๊ก ดอกลําโพง
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$งานบานงานครัว เช3น ไมกวาด แปรง ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด น้ํายา
วัสดุก3อสราง
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุก3อสราง เช3น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต$ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไมต3างๆ ตะปู
วัสดุยานพาหนะและขนส3ง

จํานวน

136,800 บาท

รวม 2,335,000 บา
จํานวน

540,000 บาท

จํานวน

255,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

679,000 บา
222,000 บาท

จํานวน

37,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

หนา : 1/1
วันที่พิมพ$ : 1/10/2561 14:50:18
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$ มีลักษณะเป4นวัสดุประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล3อลื่น เช3น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเกียร$ น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ3ายเป4นค3าซื้อวัสดุการเกษตร เช3น พันธุ$พืช ปุXย ยาปQองกันและกําจัดศัตรูพืช และสัตว$ อุปกรณ$ในการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร3
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$โฆษณาและเผยแพร3 เช3น กระดาษเขียนโปสเตอร$ พู3กัน สี รูปสี เมมโมรีการ$ด
วัสดุคอมพิวเตอร$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$คอมพิวเตอร$เช3น อุปกรณ$บันทึกขอมูล แผ3นดิสก$ ผาหมึก แปQนพิมพ$ เมาส$ ตลับผง
คาสาธารณูปโภค
ค3าไฟฟQา
เพื่อจ3ายเป4นค3าไฟฟQาของสํานักงานเทศบาล สถานีบริการประชาชนเทศบาลตําบลโคกสวาย(ปQอมยาม) และ
ค3าบริการโทรศัพท$
เพื่อจ3ายเป4นค3าโทรศัพท$พื้นฐานของสํานักงานเทศบาล ฯลฯ
ค3าบริการไปรษณีย$
เพื่อจ3ายเป4นค3าไปรษณีย$ ค3าธนาณัติ ค3าดวงตราไปรษณียากร ค3าเช3าตูไปรษณีย$ของเทศบาล ฯลฯ
ค3าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร$เน็ต และค3าสื่อสารอื่นๆ ของเทศบาล
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจ3ายอื่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางที่ปรึกษาซึ่งไม3เกี่ยวกับครุภัณฑ$หรือสิ่งก3อสราง หรือไม3ไดมาซึ่งครุภัณฑ$ หรือสิ่งก3อสราง เพื่อจางสํารวจ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางที่ปรึกษาซึ่งไม3เกี่ยวกับครุภัณฑ$หรือสิ่งก3อสราง หรือไม3ไดมาซึ่งครุภัณฑ$ หรือสิ่งก3อสราง เพื่อจาง
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมเสริมสรางศักยภาพคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาคณะกรรมการพัฒนา
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ3ายเป4นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป-ของพนักงานเทศบาล จํานวน 5
เงินประจําตําแหน3ง
เพื่อจ3ายเป4นเงินประจําตําแหน3งผูอํานวยการกองคลัง และหัวหนาฝCายบริหารงานคลัง
ค3าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงค3าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิ่มต3าง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินเพิ่มต3างๆ ของพนักงานจาง เช3น เงินเพิ่มค3าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จํานวน 4 อัตรา
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค3าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป4นประโยชน$แก3องค$กรปกครองส3วนทองถิ่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือการจาง คณะกรรมการตรวจงานจาง ฯลฯ
ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

540,000 บา
400,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน
รวม
รวม
รวม
จํานวน

20,000 บา
20,000 บา
20,000 บาท
180,000 บา
180,000 บา
180,000 บา
180,000 บาท

รวม 2,988,100 บา
รวม 2,468,100 บา
รวม 2,468,100 บา
จํานวน 1,745,880 บาท
จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

655,220 บาท

จํานวน

7,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

520,000 บา
115,000 บา
20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก3พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ค3าเช3าบาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าเช3าบานใหแก3พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ3ายเป4นเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับ
คาใช,สอย
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางเหมาบริการในภารกิจหนาที่การใหบริการสาธารณะ
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
ค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล
โครงการการสํารวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลตําบลโคกสวาย
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลตําบลโคกสวาย ทั้ง 8 ชุมชน
โครงการใหบริการรับชําระภาษีนอกสํานักงานในช3วงวันหยุดราชการในช3วงฤดูภาษีประจําปเพื่อเป4นค3าใชจ3ายในการดําเนินงานตามโครงการใหบริการรับชําระภาษีนอกสํานักงานในช3วงวันหยุดราชการในช3วง
โครงการออกสํารวจขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปQายประจําปเพื่อเป4นค3าใชจ3ายในการดําเนินงานตามโครงการออกสํารวจขอมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปQายประจําป- (ปรากฏ
โครงการออกหน3วยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ประจําป-ภาษM
เพื่อเป4นค3าใชจ3ายในการดําเนินงานตามโครงการออกหน3วยบริการ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช3น เกาอี้พลาสติก ดินสอ หนังสือ กระดาษ ปากกา แบบพิมพ$ หมึก
วัสดุยานพาหนะและขนส3ง
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$ มีลักษณะเป4นวัสดุประเภทนี้ เช3น อะไหล3รถยนต$ และรถจักรยานยนต$ ยาง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล3อลื่น เช3น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเกียร$ น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
วัสดุคอมพิวเตอร$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$คอมพิวเตอร$เช3น อุปกรณ$บันทึกขอมูล แผ3นดิสก$ ผาหมึก แปQนพิมพ$ เมาส$ ตลับผง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา)
ค3าจางลูกจางประจํา
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงค3าจางประจําปค3าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงค3าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7 อัตรา
เงินเพิ่มต3าง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงค3าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7 อัตรา
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค3าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป4นประโยชน$แก3องค$กรปกครองส3วนทองถิ่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทน สําหรับผูปฏิบัติงาน หรือช3วยเหลือผูประสบสาธารณภัย เช3น อปพร. หน3วยกูชีพกูภัย เป4นตน
ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก3พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

รวม

220,000 บา

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
จํานวน

185,000 บา
100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม 1,738,100 บา
รวม 1,142,100 บา
รวม 1,142,100 บา
262,560 บาท
จํานวน
จํานวน

798,440 บาท

จํานวน

81,100 บาท

รวม
รวม
จํานวน

596,000 บา
80,000 บา
50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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คาใช,สอย
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางเหมาบริการในภารกิจหนาที่การใหบริการสาธารณะต3างๆ เช3นค3าถ3ายเอกสาร ค3าเย็บหรือเขาปก
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
ค3าใชจ3ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม
เพื่อจ3ายเป4นค3าซ3อมแซมบํารุงรักษาทรัพย$สินของเทศบาล ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$ไฟฟQาและวิทยุ เช3น ไฟฉายสปอร$ตไลท$ สายอากาศ สายไฟฟQา ปลั๊ก ดอกลําโพง
วัสดุยานพาหนะและขนส3ง
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$ มีลักษณะเป4นวัสดุประเภทนี้ เช3น อะไหล3รถยนต$ และรถจักรยานยนต$ ยางรถยนต$
วัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล3อลื่น เช3น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเกียร$ น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
วัสดุวิทยาศาสตร$หรือการแพทย$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ$ที่มิใช3ยา สําหรับในการปฏิบัติงานในการใหบริการรถ EMS เช3น ฮาร$ดคอร3า
วัสดุเครื่องแต3งกาย
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต3งกายสําหรับผูปฏิบัติการดานปQองกันภัยฝCายพลเรือน เช3น เสื้อ เครื่องแบบ
งานป>องกันภัยฝ'ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งจุดบริการในช3วงเทศกาล
จัดตั้งจุดบริการจราจรช3วงเทศกาลสําคัญ เช3น1.วันขึ้นป-ใหม3 2.วันสงกรานต$ อย3างนอย 2 ครั้ง/ป- (ปรากฏใน
โครงการซักซอมแผนปQองกันและระงับอัคคีภัยและวาตภัย
จัดซอมแผนปQองกันและระงับอัคคีภัยและวาตภัยใหกับเจาหนาที่ จํานวน 1 ครั้ง/ปโครงการฝPกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ดานการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝPกอบรม อปพร. อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย พนักงานจางและพนักงานเทศบาลหลักสูตรการปQองกันอัคคีภัย การปQองกัน
โครงการส3งเสริมความรูเกี่ยวกับการปQองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน แก3สถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลโคกสวาย
นักเรียน ครู ในสถานศึกษา เขตเทศบาลตําบลโคกสวาย จํานวน 3 แห3ง
โครงการอาสาสมัครเสริมสรางความรูและวินัยจราจร
อบรมอาสาสมัครจราจร.ใหแก3เจาหนาที่ อปพร. จํานวน 50 คน จํานวน 1 ครั้ง/ปคาวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ3ายเป4นค3าวัสดุที่ใชในการดับเพลิง เช3น ถังเคมีดับเพลิง สายส3งน้ํา ขอต3อ ฯลฯ เป4นตน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ3ายเป4นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป-ของพนักงานเทศบาล จํานวน 3
เงินประจําตําแหน3ง
เพื่อจ3ายเป4นเงินประจําตําแหน3งผูอํานวยการกองการศึกษา และหัวหนาฝCายบริหารการศึกษา

รวม

190,000 บา

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

326,000 บา
36,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
รวม

445,000 บา
445,000 บา
385,000 บา

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

60,000 บา
60,000 บาท

รวม 1,502,040 บา
รวม 947,040 บา
รวม 947,040 บา
887,040 บาท
จํานวน
จํานวน

60,000 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก3พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
คาใช,สอย
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางเหมาบริการในภารกิจหนาที่การใหบริการสาธารณะต3างๆ เช3นค3าถ3ายเอกสาร ค3าเย็บหรือเขาปก
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
ค3าใชจ3ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
จัดฝPกอบรมและศึกษาดูงาน
ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม
เพื่อจ3ายเป4นค3าซ3อมแซมบํารุงรักษาทรัพย$สิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช3น ดินสอ หนังสือ กระดาษ ปากกา เครื่องเขียน แบบพิมพ$ หมึก ฯลฯ
วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$ไฟฟQาและวิทยุ เช3น ไฟฉายสปอร$ตไลท$ สายอากาศ สายไฟฟQา ปลั๊ก ดอกลําโพง
วัสดุก3อสราง
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุก3อสราง เช3น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต$ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม ตะปู เหล็กเสน
วัสดุวิทยาศาสตร$หรือการแพทย$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อ ตูยาสามัญประจําบาน เวชภัณฑ$ ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ เป4นตน
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช3น พันธ$พืช ปุXย ยาปQองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว$ อุปกรณ$ในการขยาย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร3
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช3น พันธ$พืช ปุXย ยาปQองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว$ อุปกรณ$ในการขยาย
วัสดุคอมพิวเตอร$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ เช3น อุปกรณ$บันทึกขอมูล แผ3นดิสก$ ผาหมึก แปQนพิมพ$ เมาส$ ตลับผง
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ3ายเป4นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป- ของพนักงานครูเทศบาล จํานวน 3
ค3าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนผูช3วยครูผูดูแลเด็กและเงินปรับปรุงเงินประจําป- จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต3าง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินเพิ่มต3างๆ ของผูช3วยครูผูดูแลเด็ก เช3น เงินเพิ่มค3าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จํานวน 2 อัตรา
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ3ายเป4นเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
คาใช,สอย
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ

รวม
รวม
จํานวน
รวม

555,000 บา
25,000 บา
25,000 บาท
400,000 บา

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

130,000 บา
40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม 5,560,440 บา
รวม 1,173,360 บา
รวม 1,173,360 บา
863,280 บาท
จํานวน
จํานวน

300,300 บาท

จํานวน

9,780 บาท

รวม 1,983,080 บา
25,000 บา
รวม
25,000 บาท
จํานวน
รวม

553,880 บา
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โครงการแข3งขันทักษะดานศิลปะ
จัดแข3งขันดานศิลปะและความคิด ของเด็กในเขตเทศบาล
โครงการจัดงานวันเด็กแห3งชาติ
จัดงานวันเด็กแห3งชาติ จํานวน ๑ ครั้ง/ป- (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป- พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
โครงการเด็กปฐมวัยกาวไปสู3พลเมืองอาเซียน
จัดอบรมภาษาอาเซียนใหเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย$ จํานวน ๑ ครั้ง/ปโครงการสนับสนุนค3าใชจ3ายการบริหารสถานศึกษาศูนย$พัฒนาเด็กเล็กบานโคกสวาย
1.เพื่อจ3ายเป4นค3าอาหารกลางวันศูนย$พัฒนาเด็กเล็กบานโคกสวาย จํานวน 225,400.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
โครงการสนับสนุนค3าใชจ3ายการบริหารสถานศึกษาศูนย$พัฒนาเด็กเล็กบานบุ
1.เพื่อจ3ายเป4นค3าอาหารกลางวันศูนย$พัฒนาเด็กเล็กบานบุ จํานวน 49,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป- พ.ศ.
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเพื่อใชในกิจกรรมศูนย$พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เช3น ปลอกหมอน หมอน
ค3าอาหารเสริม (นม)
ประเภทค3าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย จํานวน 942,800 บาท
คาสาธารณูปโภค
ค3าไฟฟQา
เพื่อจ3ายเป4นค3ากระแสไฟฟQาของศูนย$พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ค3าบริการโทรศัพท$
เพื่อจ3ายเป4นค3าโทรศัพท$พื้นฐานศูนย$พัฒนาเด็กเล็กบานบุ และศูนย$พัฒนาเด็กเล็กบานโคกสวาย
ค3าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร$เน็ต และค3าสื่อสารอื่นๆ ของศูนย$พัฒนาเด็กเล็กบานบุและศูนย$
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส3วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
1.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตเทศบาล จํานวน
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ3ายเป4นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป-ของพนักงานเทศบาล จํานวน 2
เงินประจําตําแหน3ง
เพื่อจ3ายเป4นเงินประจําตําแหน3งผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหนาฝCายบริหารงานทั่วไป
ค3าจางลูกจางประจํา
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางลูกจางประจํา,เงินค3าตอบแทนพิเศษผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหน3งและเงิน
ค3าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงค3าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต3าง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินเพิ่มต3างๆ ของพนักงานจาง เช3น เงินเพิ่มค3าครองชีพชั่วคราวฯลฯ จํานวน 2 อัตรา
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก3พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

355,580 บาท

จํานวน

77,300 บาท

รวม 1,299,200 บา
40,000 บาท
จํานวน
จํานวน

1,259,200 บาท

รวม
จํานวน

105,000 บา
80,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม 2,404,000 บา
รวม 2,404,000 บา
จํานวน

2,404,000 บาท

รวม 3,156,600 บา
รวม 2,035,600 บา
รวม 2,035,600 บา
934,200 บาท
จํานวน
จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

735,880 บาท

จํานวน

269,520 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม 1,121,000 บา
รวม 131,000 บา
70,000 บาท
จํานวน
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ค3าเช3าบาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าเช3าบานใหแก3พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ3ายเป4นเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับ
คาใช,สอย
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางเหมาบริการในภารกิจหนาที่การใหบริการสาธารณะต3างๆ เช3นค3าถ3ายเอกสาร ค3าเย็บหรือเขาปก
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
ค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
เพื่อจัดรณรงค$ใหความรูกับประชาชนในการคัดแยกขยะก3อนทิ้งลงถัง จํานวน 1 ครั้ง/ปโครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตนแบบ
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในโครงการศึกษาดูงานชุมชนตนแบบในเขตจังหวัดนครราชสีมา /ผูนําชุมชนทั้ง 8 ชุมชน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู3บานเทศบาลตําบลโคกสวาย
1. จัดอบรมใหความรูแก3อาสาสมัครประจําหมู3บาน ทั้ง 8 ชุมชน จํานวน 1 ครั้ง/ปค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม
เพื่อจ3ายเป4นค3าซ3อมแซมบํารุงรักษาทรัพย$สินของเทศบาลใหสามารถใชงานไดตามปกติเช3น เครื่องตัดหญา ฯลฯ เป4น
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช3น ดินสอ หนังสือ กระดาษ ปากกา เครื่องเขียน แบบพิมพ$ หมึก ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$งานบานงานครัว เช3น ไมกวาด แปรง เข3ง กรรไกรตัดตนไม ถังขยะ น้ํายาทํา
วัสดุก3อสราง
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุก3อสราง เช3น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต$ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไมต3างๆ ตะปู
วัสดุยานพาหนะและขนส3ง
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$ มีลักษณะเป4นวัสดุประเภทนี้ เช3น อะไหล3รถยนต$ และจักรยานยนต$ ยางรถยนต$
วัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล3อลื่น เช3น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเกียร$น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี
วัสดุวิทยาศาสตร$หรือการแพทย$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ$ที่มิใช3ยา เช3น ถุงมือยาง แอมโมเนีย ออกซิเจน ยาแดง สําลี ผาพันแผล พลา
วัสดุเครื่องแต3งกาย
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต3งกาย เช3น เสื้อผา กางเกง รองเทา ถุงเทา ถุงมือ ฯลฯ เป4นตน
วัสดุคอมพิวเตอร$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$คอมพิวเตอร$เช3น อุปกรฺณ$บันทึกขอมูล แผ3นดิสก$ ผาหมึก แปQนพิมพ$ เมาส$ ตลับผง
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
โครงการปQองกันและแกไขปbญหายาเสพติด
1. จัดอบรมใหความรูแก3ประชาชนและอาสาสมัครหมู3บาน
โครงการปQองกันและแกไขปbญหาโรคเอดส$
1. จัดอบรมใหความรูแก3ประชาชนในชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ๆ ละ 15 คน
โครงการรณรงค$และปQองกันโรคไขเลือดออก

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม

650,000 บา

จํานวน

175,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

295,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม
จํานวน

340,000 บา
20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
รวม

450,000 บา
450,000 บา
450,000 บา

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท
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1. รณรงค$การกําจัดแหล3งเพาะพันธ$ยุง จํานวน 2 ครั้ง/ปโครงการสัตว$ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตรจารย$ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟQา
ดําเนินการการจัดซื้อวัคซีนจํานวน 1,000 ตัวๆ ละ 30 บาท ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ในเขตเทศบาลฯ
อุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนคณะกรรมการ อสม. จํานวน 90,000 บาท
8. อุดหนุนใหคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบานสระตอง จํานวน 6,000.-บาท
แผนงานสังคมสงเคราะหC
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหC
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ3ายเป4นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป-ของพนักงานเทศบาล จํานวน 3
เงินประจําตําแหน3ง
เพื่อจ3ายเป4นเงินประจําตําแหน3งผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหนาฝCายสังคมสงเคราะห$
ค3าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงค3าตอบแทนแก3พนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต3าง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินเพิ่มต3างๆ ของพนักงานจาง เช3น เงินเพิ่มค3าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางเหมาบริการในภารกิจหนาที่การใหบริการสาธารณะต3างๆ ค3าถ3ายเอกสาร ค3าเย็บหรือเขาปก
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
ค3าใชจ3ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล
ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม
เพื่อจ3ายเป4นค3าซ3อมแซมบํารุงรักษาทรัพย$สินของเทศบาล ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช3น ดินสอ หนังสือ กระดาษ ปากกา เครื่องเขียน แบบพิมพ$ หมึก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส3ง
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$ มีลักษณะเป4นวัสดุประเภทนี้ เช3น อะไหล3รถยนต$ และจักรยานยนต$ ยางรถยนต$
วัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล3อลื่น เช3น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเกียร$น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี
วัสดุโฆษณาและเผยแพร3
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$โฆษณาและเผยแพร3 เช3น กระดาษเขียน
วัสดุคอมพิวเตอร$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ เช3น อุปกรณ$บันทึกขอมูล แผ3นดิสก$ ผาหมึก แปQนพิมพ$ เมาส$ ตลับ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

รวม 1,423,900 บา
รวม 1,293,900 บา
รวม 1,293,900 บา
จํานวน 1,065,480 บาท
จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

158,760 บาท

จํานวน

9,660 บาท

รวม
รวม

130,000 บา
65,000 บา

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

65,000 บา
20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม 3,673,900 บา
รวม 2,949,900 บา
รวม 2,949,900 บา
จํานวน 1,274,880 บาท
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วันที่พิมพ$ : 1/10/2561 14:50:18
เพื่อจ3ายเป4นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป-ของพนักงานเทศบาล จํานวน 4
เงินประจําตําแหน3ง
เพื่อจ3ายเป4นเงินประจําตําแหน3งผูอํานวยการกองช3าง และหัวหนาฝCายแบบแผนและก3อสราง
ค3าจางลูกจางประจํา
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงค3าจางประจําป- จํานวน 1 อัตรา
ค3าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงค3าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 10 อัตรา
เงินเพิ่มต3าง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินเพิ่มต3างๆ ของพนักงานจาง เช3น เงินเพิ่มค3าครองชีพชั่วคราว ฯลฯจํานวน 10 อัตรา
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก3พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ค3าเช3าบาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าเช3าบานใหแก3พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ3ายเป4นเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับ
คาใช,สอย
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ค3าใชจ3ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางเหมาบริการในภารกิจหนาที่การใหบริการสาธารณะต3างๆ เช3นค3าถ3ายเอกสาร ค3าเย็บหรือเขาปก
ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม
เพื่อจ3ายเป4นค3าซ3อมแซมบํารุงรักษาทรัพย$สินที่ชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เช3น ถนนลูกรัง ไหล3ถนน
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช3นดินสอ หนังสือ กระดาษ ปากกา แบบพิมพ$ หมึก เครื่องโทรสาร น้ําดื่ม แผง
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$งานบานงานครัว เช3น ไมกวาด แปรง ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด น้ํายา
วัสดุยานพาหนะและขนส3ง
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$ มีลักษณะเป4นวัสดุประเภทนี้ เช3น อะไหล3รถยนต$ และรถจักรยานยนต$ ยางรถยนต$
วัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล3อลื่น เช3น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเกียร$ น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ3ายเป4นค3าซื้อวัสดุการเกษตร เช3น พันธุ$พืช ปุXย ยาปQองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว$ อุปกรณ$ในการขยายพันธุ$
วัสดุโฆษณาและเผยแพร3
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$โฆษณาและเผยแพร3 เช3น กระดาษเขียน
วัสดุเครื่องแต3งกาย
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต3งกาย เช3น เสื้อผา กางเกง รองเทา ถุงเทา ถุงมือ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$คอมพิวเตอร$เช3น อุปกรณ$บันทึกขอมูล แผ3นดิสก$ ผาหมึก แปQนพิมพ$ เมาส$ ตลับผง
งานไฟฟ>าถนน
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

221,760 บาท

จํานวน

1,279,140 บาท

จํานวน

114,120 บาท

รวม
รวม
จํานวน

724,000 บา
168,000 บา
20,000 บาท

จํานวน

124,800 บาท

จํานวน

23,200 บาท

รวม

160,000 บา

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม
จํานวน

396,000 บา
20,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม 1,115,000 บา
รวม 180,000 บา
รวม 180,000 บา
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วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุไฟฟQาและวิทยุ เช3น โคมไฟสาธารณะ สายไฟฟQา หลอดไฟฟQา สวิทช$ไฟฟQา คัตเอาท$ไฟฟQา
วัสดุก3อสราง
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุก3อสราง เช3น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต$ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม ตะปู เหล็กเสน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสร,าง
ค3าก3อสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก3อสรางถนน ค.ส.ล. จากบานนางเขม จรสายออถึงถนนรองชล
ก3อสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
โครงการก3อสรางรางระบายน้ําค.ส.ล. จากถนนสุรนารายณ$ ถึงศาลากลางบานม3วง
ก3อสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปcดรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.40 ม. ยาว 240 ม. ลึก 0.60 ม.
แผนงานสร,างความเข,มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข,มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
จัดอบรมถ3ายทอดภูมิปbญญาของผูสูงอายุใหกับผูสูงอายุในชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง/ปโครงการส3งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีชุมชนฯ
จัดประชุมอบรมใหความรูและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ3มสตรีฯเทศบาลฯ จํานวนอย3างนอย 1 ครั้ง/ปโครงการส3งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพใน
จัดประชุมอบรมใหความรูแก3ผูพิการในเขตเทศบาลจํานวนอย3างนอย ๑ ครั้ง/ปโครงการส3งเสริมศักยภาพการดําเนินงานคณะกรรมการชุมชน
จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน
โครงการส3งเสริมอาชีพใหประชาชนมีรายไดเสริม
(ชุมชนบานสวาย)
โครงการเสริมสรางคุณค3าภูมปbญญาผูสูงอายุ
จัดอบรมถ3ายทอดภูมิปbญญาของผูสูงอายุใหกับผูสูงอายุในชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง/ป-(ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส3วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานแข3งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ$
จัดแข3งขันกีฬาชุมชน
โครงการจัดงานแข3งขันกีฬาสีเด็กเล็กในเขตเทศบาล
จัดการแข3งขันกีฬาของเด็กเล็ก จํานวน 1 ครั้ง/ปงานศาสนาวัฒนธรรมท,องถิ่น

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม

935,000 บา
935,000 บา

จํานวน

287,000 บาท

จํานวน

648,000 บาท

รวม
รวม
รวม

560,000 บา
560,000 บา
560,000 บา

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน
รวม
รวม
รวม

40,000 บา
40,000 บา
40,000 บา
40,000 บาท
180,000 บา
180,000 บา
180,000 บา

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

225,000 บา
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งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต$
จัดงานประเพณีสงกรานต$ จํานวน 1 ครั้ง/ปโครงการจัดงานวันเขาพรรษา
จัดงานประเพณีแห3เทียนวันเขาพรรษา
โครงการจัดงานวันลอยกระทง
จัดงานวันลอยกระทง จํานวน 1 ครั้ง/ปโครงการวัคซีนวัฒนธรรมสรางภูมิคุมกันของสังคม
จัดกิจกรรม Culture Vaccine
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฝPกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานใหแก3ประชาชนผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล เช3น
แผนงานการพาณิชยC
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ3ายเป4นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป-ของพนักงานเทศบาล จํานวน 3
เงินประจําตําแหน3ง
เพื่อจ3ายเป4นเงินประจําตําแหน3งผูอํานวยการกองการประปา และหัวหนาฝCายบริหารงานทั่วไป
ค3าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงค3าตอบแทนพนักงานจาง ใหแก3พนักงานจาง จํานวน 4
เงินเพิ่มต3าง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจ3ายเป4นเงินค3าครองชีพชั่วคราวใหแก3พนักงานจาง เช3นเงินเพิ่มค3าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จํานวน 4 อัตรา
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก3พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ค3าเช3าบาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าเช3าบานใหแก3พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ3ายเป4นเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิที่ไดรับ
คาใช,สอย
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจ3ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจางเหมาบริการ ค3าซ3อมท3อประปาส3งน้ําตัวอย3างไปวิเคราะห$และเปลี่ยนทรายกรองน้ํา ค3าจางเหมา
รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เขาลักษณะรายจ3ายหมวดอื่นๆ
ค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการ

รวม
รวม

225,000 บา
225,000 บา

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

30,000 บา
30,000 บา
30,000 บา
30,000 บาท

รวม 5,976,100 บา
รวม 1,549,800 บา
รวม 1,549,800 บา
จํานวน 1,009,800 บาท
จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

432,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

รวม 1,626,300 บา
รวม 104,800 บา
15,000 บาท
จํานวน
จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

5,800 บาท

รวม

150,000 บา

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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เพื่อจ3ายเป4นค3าใชจ3ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซม
เพื่อจ3ายเป4นค3าบํารุงรักษาซ3อมแซมบํารุงรักษาทรัพย$สินที่ชํารุด
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$
วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชต3างๆ เช3น ฟcวส$
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ3ายเป4นค3าสิ่งของเครื่องใชต3างๆ เช3น แปรงไมกวาด สบู3 ผงซักฟอก สารสม คลอรีน โพลีเมอร$ ทรายกรองน้ํา
วัสดุก3อสราง
เพื่อจ3ายเป4นค3าวัสดุก3อสราง เช3น
วัสดุยานพาหนะและขนส3ง
เพื่อจ3ายเป4นค3าวัสดุยานพาหนะเช3น ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อน้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร$หรือการแพทย$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อคลอลีน สารสม ปูนขาว ทรายกรองน้ํา
วัสดุคอมพิวเตอร$
เพื่อจ3ายเป4นค3าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ$คอมพิวเตอร$ เช3น หัวพิมพ$
คาสาธารณูปโภค
ค3าไฟฟQา
เพื่อจ3ายเป4นค3าไฟฟQากิจการประปาเทศบาลตําบลโคกสวาย
ค3าบริการโทรศัพท$
เพื่อจ3ายเป4นค3าโทรศัพท$ของเทศบาลตําบลโคกสวาย
งบลงทุน
คาครุภัณฑC
ครุภัณฑ$ก3อสราง
จัดซื้อรถตักหนาชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ
จัดซื้อรถตักหนาชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค3าชําระหนี้เงินตน
เพื่อจ3ายเป4นค3าชําระหนี้เงินกูกองทุนส3งเสริมกิจการเทศบาล งวดที่ 7 ตามสัญญาที่ 25/83/2554 ลงวันที่ 10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ3ายเป4นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแก3พนักงานจางของเทศบาล
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อจ3ายเป4นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสงเคราะห$เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ ที่ไดรับการสงเคราะห$ฯจํานวน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
สงเคราะห$เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ ที่ไดรับการสงเคราะห$ฯจํานวน 200 คนๆ
เบี้ยยังชีพผูปCวยเอดส$
ผูติดเชื้อเอดส$ในเขตเทศบาลฯ ที่ไดรับการสงเคราะห$ฯจํานวน 10 คนๆ ละ 500/ จํานวนอย3างนอย 12 ครั้ง/ปสํารองจ3าย

จํานวน

60,000 บาท

รวม
จํานวน

800,000 บา
20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

571,500 บา
570,000 บาท

จํานวน

1,500 บาท

รวม 2,800,000 บา
รวม 2,800,000 บา
จํานวน

2,800,000 บาท

รวม 12,181,080 บา
รวม 12,181,080 บา
รวม 12,181,080 บา
จํานวน 1,158,800 บาท
จํานวน

250,600 บาท

จํานวน

7,550,800 บาท

จํานวน

1,920,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

299,280 บาท
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เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปbญหาความเดือดรอนของประชาชนเป4นส3วนรวม
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส3วนทองถิ่น (กบท.)
เพื่อจ3ายเป4นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส3วนทองถิ่น
เงินช3วยค3าครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)
เพื่อจ3ายเป4นเงินช3วยค3าครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการส3วนทองถิ่น
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
เพื่อจ3ายเป4นเงินบําเหน็จปกติใหกับลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติ ในป-งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1

จํานวน

568,600 บาท

จํานวน

38,000 บาท

จํานวน

335,000 บาท

