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เทศบาลตําบลสํานักท้อน

ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสํานักท้อน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสํานักท้อน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลสํานักท้อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบล
สํานักท้อน จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทศบาลตําบลสํานักท้อนมีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 58,190,586.56 บาท
1.1.2 เงินสะสม 34,071,767.33 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 10,580,604.78 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ
รวม 97,500.- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ
รวม 13,152,400.- บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง 440,111.40 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 72,309,184.55 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รฐั บาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,238,445.- บาท

6,104,199.90
2,112,464.60
859,030.57
636,198.22
173,374.00
2,000.00
41,735,724.26
20,686,193.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 65,914,702.40 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
3,056,814.95 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)
18,578,424.10 บาท
งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 19,287,357.61 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
21,514,785.74 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
25,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
3,452,320.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

จํานวน 12,238,445.- บาท
จํานวน - บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง 6,413,252.04 บาท รายจ่ายจริง 4,370,296.40 บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อืน่ ๆ
จํานวน
27,986,548.25
กําไรสุทธิ
จํานวน
1,909,227.02
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
จํานวน
1,241,949.22
ทรัพย์จํานํา
จํานวน
32,221,082.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
2.1 รายรับ
รายรับจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

หมวดภาษีอากร

6,104,199.90

5,980,000.00

6,340,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

2,112,464.60

931,500.00

933,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

859,030.57

810,000.00

940,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

636,198.22

660,000.00

570,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

173,374.00

123,500.00

196,500.00

2,000.00

7,000.00

30,000.00

9,887,267.29

8,512,000.00

9,009,600.00

รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจดั สรร

41,735,724.26 42,600,000.00 45,800,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

41,735,724.26 42,600,000.00 45,800,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

20,686,193.00

23,000,000.00

23,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

20,686,193.00 23,000,000.00 23,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

12,238,445.00

-

-

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ให้โดยระบุวัตถุประสงค์

12,238,445.00

-

-

รวม 84,547,629.55 74,112,000.00 77,809,600.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

3,056,814.95

3,761,940.00

3,243,300.00

18,578,424.10

22,592,760.00 27,836,940.00

19,287,357.61

21,922,980.00 22,468,960.00

21,514,785.74

20,907,600.00 16,375,480.00

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

25,000.00

30,000.00

30,000.00

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

3,452,320.00

4,896,720.00

7,854,920.00

จ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
รวมจ่ายจากงบประมาณ

12,238,445.00
78,153,147.40

-

-

74,112,000.00 77,809,600.00
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ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

24,205,045

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,892,260

ด้านบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

15,263,800

แผนงานสาธารณสุข

2,869,865

แผนงานเคหะและชุมชน

26,197,330

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,868,000

ด้านการดําเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง

3,243,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้

77,809,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนงานงบกลาง
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ

งาน

รวม

งบกลาง
3,243,300
1,922,100
1,321,200
3,243,300

รวม
3,243,300
1,922,100
1,321,200
3,243,300
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
10,127,055
3,072,000
7,055,055
5,988,000
2,188,000
2,115,000
920,000
765,000
3,333,700
86,700
3,247,000
30,000
30,000
75,000
75,000
19,553,755

งานบริหารงานคลัง
3,895,290
3,895,290
698,000
68,000
330,000
300,000
58,000
58,000
4,651,290

รวม
14,022,345
3,072,000
10,950,345
6,686,000
2,256,000
2,445,000
1,220,000
765,000
3,391,700
144,700
3,247,000
30,000
30,000
75,000
75,000
24,205,045
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งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานป้องกันภัยฝ่าย
การรักษาความสงบ
งบ
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
ภายใน
งบบุคลากร
1,702,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1,702,260
งบดําเนินการ
78,000
800,000
ค่าตอบแทน
2,000
ค่าใช้สอย
45,000
400,000
ค่าวัสดุ
31,000
400,000
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
312,000
ค่าครุภัณฑ์
312,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1,780,260
1,112,000
รวม
งาน

รวม
1,702,260
1,702,260
878,000
2,000
445,000
431,000
312,000
312,000
2,892,260
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
และประถมศึกษา
646,560
646,560
7,175,160
60,000
3,431,000
60,000
3,567,160
177,000
229,580
70,400
159,180
4,746,720
30,000
4,746,720
30,000
12,798,020
90,000

รวม
2,770,140
2,770,140
7,432,160
77,000
3,516,000
3,662,160
177,000
284,780
125,600
159,180
4,776,720
4,776,720
15,263,800

11
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
การศึกษา
งบบุคลากร
2,123,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
2,123,580
งบดําเนินการ
197,000
ค่าตอบแทน
77,000
ค่าใช้สอย
25,000
ค่าวัสดุ
95,000
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
55,200
ค่าครุภัณฑ์
55,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
2,375,780
รวม
งาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนงานสาธารณสุข
รวม
2,095,365
2,095,365
559,000
72,000
425,000
62,000
65,500
65,500
150,000
150,000
2,869,865
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานบริการสาธารณสุข
งบ
สาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
1,202,085
893,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1,202,085
893,280
งบดําเนินการ
115,000
444,000
ค่าตอบแทน
36,000
36,000
ค่าใช้สอย
32,000
393,000
ค่าวัสดุ
47,000
15,000
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
65,500
ค่าครุภัณฑ์
65,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
150,000
เงินอุดหนุน
150,000
1,382,585
1,487,280
รวม
งาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
1,490,000
30,000
1,460,000
11,101,500
2,081,500
9,020,000
2,843,200
2,843,200
15,434,700

งานสวนสาธารณะ
124,000
20,000
100,000
4,000
124,000

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
3,160,860
3,160,860
1,511,800
148,800
498,000
865,000
1,100,000
1,100,000
5,772,660

รวม
7,246,830
7,246,830
3,785,800
263,800
888,000
2,630,000
4,000
12,321,500
3,301,500
9,020,000
2,843,200
2,843,200
26,197,330
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
เคหะและชุมชน
งบบุคลากร
4,085,970
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
4,085,970
งบดําเนินการ
660,000
ค่าตอบแทน
115,000
ค่าใช้สอย
340,000
ค่าวัสดุ
205,000
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
120,000
ค่าครุภัณฑ์
120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
4,865,970
งาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
สร้างความเข้มแข็ง
ความเข้มแข็งชุมชน
ของชุมชน
50,000
1,220,000
50,000
1,220,000
50,000
1,220,000
รวม

งาน
งบ
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
1,270,000
1,270,000
1,270,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานกีฬาและนันทนาการ
878,000
10,000
393,000
325,000
150,000
878,000

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
980,000
980,000
10,000
10,000
990,000

รวม
1,858,000
10,000
1,373,000
325,000
150,000
10,000
10,000
1,868,000
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสํานักท้อน และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 82,966,630.- บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 77,809,600.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

24,205,045

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,892,260

ด้านบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

15,263,800

แผนงานสาธารณสุข

2,869,865

แผนงานเคหะและชุมชน

26,197,330

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,868,000

ด้านการดําเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง

3,243,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้

77,809,600
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 5,157,030.- บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

งบกลาง

1,510,430.00

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)

815,000.00

งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

847,200.00

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

50,000.00

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

1,934,400.00

รวมรายจ่าย

5,157,030.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสํานักท้อนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสํานักท้อน มีหน้าทีร่ ักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.......................................................................
(ลงนาม)............................................................
( นายบรรเจิด จิตต์เจริญ )
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลสํานักท้อน

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม).........................................................
(.........................................................)
ตําแหน่ง.......................................................

รายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
รายรับจริง
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2556

4,461,603.01
40,127.70
186,703.40

4,830,842.27
45,750.34
210,468.40

5,069,781.72
51,396.57
219,992.20

5,774,362.62
41,974.28
287,863.00

-

6,000,000.00
40,000.00
300,000.00

4,688,434.11

5,087,061.01

5,341,170.49

6,104,199.90

-

6,340,000.00

1,639.30
1,040.00
640,272.00
25,200.00
10,800.00

2,458.95
1,020.00
595,680.00
64,800.00
12,100.00

1,731.45
1,000.00
637,310.00
68,400.00
11,500.00

2,890.60
1,000.00
653,190.00
72,000.00
11,500.00

-

3,000.00
1,000.00
640,000.00
32,400.00
12,000.00

-

1,000.00
-

-

10,000.00
1,200.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2558

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีป้าย

รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

13,760.00
-

30,010.00
860.00

200.00
17,680.00
1,450.00

12,420.00
990.00
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

รายรับ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2558

14,900.00
-

13,550.00
-

16,350.00
-

13,550.00
-

-

10,000.00
-

20,880.00
6,400.00
29,215.00
161,200.00

7,270.00
6,800.00
340,793.00
5,000.00
151,475.00

7,970.00
5,600.00
265,370.00
5,000.00
152,275.00

6,910.00
8,100.00
1,175,439.00
5,000.00
143,175.00

-

7,000.00
6,000.00
40,000.00
5,000.00
150,000.00

800.00

1,400.00

1,400.00

-

1,000.00

14,000.00
590.00
2,500.00

8,000.00
630.00
500.00

8,000.00
260.00
1,720.00

4,000.00
400.00
500.00

-

12,000.00
500.00
1,000.00

942,396.30

1,241,746.95

1,203,216.45

2,112,464.60

-

933,100.00

107,150.00
235,695.50
27,691.00

120,540.00
382,994.87
15,812.00

134,510.00
873,411.50
14,500.00

89,500.00
753,030.57
16,500.00

-

130,000.00
800,000.00
10,000.00

370,536.50

519,346.87

1,022,421.50

859,030.57

-

940,000.00

-
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รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รายรับจริง

รายรับ

รายรับจริง
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2558

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าจําหน่ายเศษของ
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

-

53,617.85

418,880.35

636,198.22

-

570,000.00

-

53,617.85

418,880.35

636,198.22

-

570,000.00

4,260.00
204,350.00
2,186.00
28,900.80

5,970.00
528.60
177,400.00
900.00
23,210.00

2,150.00
387,150.00
3,592.00
107,200.00

5,700.00
135,000.00
1,204.00
31,470.00

-

6,000.00
180,000.00
500.00
10,000.00

239,696.80

208,008.60

500,092.00

173,374.00

-

196,500.00

1,200.00

1,500.00

-

2,000.00

-

30,000.00

1,200.00

1,500.00

-

2,000.00

-

30,000.00

14,799,003.45
9,619,974.36
194,650.76
1,302,050.12
3,526,423.94

13,511,170.74
11,776,322.77
603,414.92
1,443,371.36
3,476,728.22

13,613,477.83
15,366,814.09
1,129,282.17
1,743,738.98
3,812,263.63

-

18,000,000.00
15,000,000.00
1,100,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต

14,987,931.86
14,629,467.32
796,823.44
1,633,987.56
2,936,780.92
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รวมหมวดรายได้จากทุน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2558

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

65,165.19
65,764.00
3,970,627.00

116,013.76
78,735.09
5,976,557.00

61,378.43
119,052.14
5,383,504.00

49,059.75
155,366.81
5,865,721.00

-

60,000.00
140,000.00
6,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,543,658.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

36,982,313.86

40,548,925.67

41,735,724.26

-

45,800,000.00

24,731,748.44

18,031,532.00

17,546,413.00

20,686,193.00

-

23,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,731,748.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

18,031,532.00

17,546,413.00

20,686,193.00

-

23,000,000.00

2,545,786.30
-

2,830,867.00
-

3,212,145.00
9,026,300.00

-

-

7,392,785.00

10,324,960.00

-

-

9,938,571.30
72,063,698.44

13,155,827.00
79,736,946.46

ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,607,500.00
-

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 5,607,500.00
รวมทุกหมวด 70,125,170.97

-

12,238,445.00
84,547,629.55

-

77,809,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

77,809,600 บาท

แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

6,340,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คําชี้แจง ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

จํานวน

6,000,000 บาท

ภาษีบํารุงท้องที่
คําชี้แจง ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

จํานวน

40,000 บาท

ภาษีป้าย
คําชี้แจง ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

จํานวน

300,000 บาท

รวม

933,100 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

640,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดว่าจะได้รับตาม
กฎหมาย

จํานวน

32,400 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

12,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

1,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

1,200 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับตามกฎหมาย

จํานวน

10,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

7,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

6,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

40,000 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดว่าจะได้รับตาม
กฎหมาย

จํานวน

5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

150,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

12,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

500 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

1,000 บาท

รวม

940,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

570,000 บาท

จํานวน

570,000 บาท

รวม

196,500 บาท

ค่าจําหน่ายเศษของ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

6,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

180,000 บาท

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

500 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม 45,800,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตามจํานวนทีไ่ ด้รับจัดสรร

จํานวน 18,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตามจํานวนทีไ่ ด้รับจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตามจํานวนทีไ่ ด้รับจัดสรร

จํานวน 15,000,000 บาท
จํานวน

1,100,000 บาท

ภาษีสุรา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

2,000,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

3,000,000 บาท
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ค่าภาคหลวงแร่
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

60,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

140,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

6,500,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม 23,000,000 บาท
จํานวน 23,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2553

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

-

-

-

-

725,760
180,000
180,000
207,360
1,555,200
2,848,320

-

756,000
240,000
240,000
216,000
1,620,000
3,072,000

-

-

-

-

4,069,200
485,220
218,400
766,710
285,690
5,825,220

-

5,318,100
177,375
218,400
1,265,280
75,900
7,055,055

รวมงบบุคลากร

-

-

-

-

8,673,540

-

10,127,055

-

-

-

-

3,059,600

-

2,000,000

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. , เทศบาล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายการ

ปี 2553

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน

-

ปี 2557
3,000
3,000
57,600
80,000
400,000
3,603,200

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
2,000
2,000
84,000
100,000
2,188,000

ปี 2556

-

-

-

-

400,000
300,000

-

200,000
200,000

-

-

-

-

30,000
-

-

35,000
100,000
600,000

-

-

-

-

40,000
5,000
20,000
30,000

-

20,000
600,000
-

-

-

-

-

900,000

-

-
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการท้องถิ่นไทยรําลึก
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พระมหาชนก
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน
โครงการเผยแพร่ความรู้กฏหมายเพื่อประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
โครงการเทศบาลบริการเพื่อประชาชน
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของจังหวัดระยอง

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

-

-

ปี 2557
300,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2556

ปี 2558
-

-

-

-

-

40,000
200,000
2,265,000

-

300,000
60,000
2,115,000

-

-

-

-

250,000
10,000
60,000
20,000
30,000
220,000
5,000
100,000
695,000

-

250,000
250,000
60,000
10,000
20,000
200,000
10,000
120,000
920,000

-

-

-

-

500,000
40,000
36,000
80,000
60,000
716,000
7,279,200

-

550,000
55,000
30,000
50,000
80,000
765,000
5,988,000
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โครงการอบรมสัมมนาสําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบล
สํานักท้อน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

ปี 2558

-

-

-

-

5,500
5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,000
25,000
27,000
11,000
4,200
100,000
233,700

-

18,000
5,500
4,200
6,000
3,000
50,000
86,700

-

-

-

-

1,650,000
200,000
200,000

-

-
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้
ค่าจขัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานพับ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อตู้เย็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สําหรับงานประมวลผล
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไม่ต่ํากว่า 800 VA
ค่าจัดซื้อจอภาพ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่ต่ํากว่า 18 นิ้ว
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง แบบไร้สาย
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลสํานักท้อน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

รายการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

-

ปี 2556

ปี 2557
-

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
521,000
2,716,000

-

-

-

-

50,000
2,100,000
2,333,700

-

10,000
3,247,000
3,333,700

-

-

-

-

30,000

-

30,000

-

-

-

-

30,000
30,000

-

30,000
30,000

-

-

-

-

40,000
40,000
40,000
18,356,440

-

75,000
75,000
75,000
19,553,755

-

-

-

-

1,703,700

-

2,596,530
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โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ บริเวณเทศบาลตําบลสํานักท้อน
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานพร้อมต่อเติมอาคาร
ห้องประชุมสภาเทศบาล
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

-

ปี 2557
151,620
42,000
185,280
654,120
157,800
2,894,520
2,894,520

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
31,020
42,000
196,080
966,960
62,700
3,895,290
3,895,290

ปี 2556

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

5,000
36,000
7,000
60,000
108,000

-

3,000
42,000
23,000
68,000

-

-

-

-

120,000

-

10,000

-

-

-

-

30,000

-

30,000

-

-

-

-

90,000
20,000

-

80,000
100,000
90,000

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

รายการ

ปี 2553

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

-

ปี 2557
25,000
285,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
20,000
330,000

ปี 2556

รวมค่าวัสดุ

-

-

-

-

120,000
20,000
60,000
60,000
260,000

-

120,000
10,000
80,000
90,000
300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

10,000
10,000
663,000

-

698,000

-

-

-

-

25,000
12,000

-

18,000
30,000
-

-

-

-

-

10,000
47,000
47,000

-

10,000
58,000
58,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)
สําหรับกระดาษ ขนาด A3
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

32
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

รวมค่าใช้สอย

-

รายการ

ปี 2553
งานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

-

ปี 2557
3,604,520
21,960,960

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
4,651,290
24,205,045

ปี 2556

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

-

-

-

285,030
7,770
564,360
560,760
303,240
1,721,160
1,721,160

-

275,760
388,920
988,080
49,500
1,702,260
1,702,260

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

1,000
1,000
30,000
32,000

-

1,000
1,000
2,000

-

-

-

-

20,000

-

5,000

-

-

-

-

5,000

-

20,000

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

รายการ

ปี 2553

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-

ปี 2557
10,000
35,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
20,000
45,000
10,000
5,000
1,000
15,000
31,000
78,000
1,780,260

ปี 2556

-

-

-

-

10,000
5,000
1,000
15,000
31,000
98,000
1,819,160

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

300,000
400,000

-

200,000
200,000
400,000

-

-

-

-

50,000
20,000

-

10,000
150,000

-

34
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการ อปพร. ร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม
และยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการเทศบาลป้องภัย ประชาอุ่นใจ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่สมาชิก อปพร.

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

-

ปี 2557
200,000
50,000
320,000
720,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2556

ปี 2558
220,000
20,000
400,000
800,000

-

-

-

-

11,000

-

-

-

-

-

-

60,000
28,000
-

-

12,000

-

-

-

-

100,000
100,000
299,000
299,000
1,019,000
2,838,160

-

100,000
200,000
312,000
312,000
1,112,000
2,892,260

-

-

-

-

662,580
125,400

-

1,264,920
1,260
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่
ค่าจัดซื้อแผงไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553

เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

-

ปี 2557
21,000
458,400
207,600
1,474,980
1,474,980

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
21,000
788,400
48,000
2,123,580
2,123,580

ปี 2556

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

5,000
30,000
5,000
10,000
50,000

-

72,000
5,000
77,000

-

-

-

-

30,000

-

10,000

-

-

-

-

20,000
10,000
60,000

-

10,000
5,000
25,000

-

-

-

-

30,000
10,000
50,000
5,000

-

30,000
5,000
35,000
-

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

-

ปี 2557
25,000
120,000
230,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2556

ปี 2558
25,000
95,000
197,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

6,500

-

-

-

-

-

-

15,000
31,500
31,500
1,736,480

-

18,000
15,000
4,200
3,000
15,000
55,200
55,200
2,375,780

-

-

-

-

256,320
250,440
506,760

-

592,560
54,000
646,560
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อตู้เย็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไม่ต่ํากว่า 800 VA
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553
รวมงบบุคลากร

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและยากจน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

-

ปี 2557
506,760

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
646,560

ปี 2556

-

-

-

-

180,000

-

10,000

-

-

-

-

10,000
130,000
2,682,400
46,000

-

10,000
100,000
2,940,000
46,000

-

-

-

-

35,000

-

-

-

-

-

-

50,000

-

50,000

-

-

-

-

100,000
10,000
3,243,400

-

120,000
140,000
15,000
3,431,000

-

-

-

-

40,000
20,000

-

10,000
25,000

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการจัดการศึกษา
การจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรสําหรับศูนย์พัฒนา

รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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เด็กเล็กของเทศบาล
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รายการ

ปี 2553

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

-

ปี 2557
90,000
2,844,380
10,000
10,000
20,000
3,034,380

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
80,000
3,416,160
6,000
10,000
20,000
3,567,160

ปี 2556

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

80,000
60,000
7,000
32,000
179,000
6,456,780

-

90,000
50,000
5,000
32,000
177,000
7,175,160

-

-

-

-

5,000
33,000
10,000
10,000
155,000
-

-

10,000
10,000
20,400

-

-

-

-

-

30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของอเนกประสงค์ ขนาด 10 ช่อง
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลส
ค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ํากว่า 18 นิ้ว
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย

-
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รวมค่าวัสดุ

-

รายการ

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการฝึกอบรมค่ายเยาชนซัมเมอร์แคมป์

ปี 2553

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

-

-

-

-

8,400
5,000
226,400

-

70,400

-

-

-

-

750,000
2,300,000

-

-

-

-

-

-

3,050,000
3,276,400

-

159,180
159,180
229,580

-

-

-

-

4,626,720
4,626,720
4,626,720
14,866,660

-

4,746,720
4,746,720
4,746,720
12,798,020

-

-

-

-

50,000

-

60,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สํานักท้อน ในโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

รายการ

ปี 2553

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

-

ปี 2557
60,000
110,000
110,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2556

ปี 2558

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินการ

-

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

-

-

-

-

30,000
30,000
30,000
140,000
16,743,140

-

30,000
30,000
30,000
90,000
15,263,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

-

-

-

1,026,060
71,160
67,200
936,720
12,960
1,011,660
572,340
3,698,100
3,698,100

-

962,610
74,175
67,200
84,600
13,500
1,202,085
1,202,085

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

60,000
60,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2553

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

-

-

-

90,000
66,000
180,000
336,000

-

36,000
36,000

-

-

-

-

150,000

-

2,000

รวมค่าใช้สอย

-

-

-

-

10,000
40,000
200,000

-

25,000
5,000
32,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

20,000
2,000
80,000
410,000
2,000
30,000
544,000
1,080,000

-

25,000
2,000
20,000
47,000
115,000

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
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-

รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2553

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไม่ตํา่ กว่า 800 VA
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ปี 2556

ปี 2557

-

-

-

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

-

-

-

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

200,000
200,000
200,000
4,978,100

ปี 2558

-

36,000
15,000
5,500
9,000
65,500
65,500
1,382,585

-

-

546,840
328,440
18,000
893,280
893,280

-

-

36,000
36,000
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-

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2553

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์ป้องกันการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า
จากสุนัข แมว และสัตว์อื่นสู่คน
โครงการอาหารปลอดภัย
โครงการเฝ้าระวังน้ําอุปโภคและบริโภค
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

ปี 2558

-

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-

-

-

130,000

รวมค่าใช้สอย

-

-

-

-

-

-

60,000
30,000
100,000
8,000
5,000
393,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

15,000
15,000
444,000

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข

-

-

-

-

-

150,000
150,000
150,000
1,487,280
2,869,865

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

4,978,100
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-

รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2553

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

-

-

-

1,540,680
165,060
67,200
1,259,040
591,720
3,623,700
3,623,700

-

1,741,680
81,150
67,200
2,074,800
121,140
4,085,970
4,085,970

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

20,000
140,000
20,000
100,000
280,000

-

20,000
75,000
20,000
115,000

-

-

-

-

500,000

-

280,000

-

-

-

-

10,000
20,000

-

10,000
30,000

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสํานักท้อน จังหวัดระยอง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

รายการ

ปี 2553

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

-

ปี 2557
60,000
590,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
20,000
340,000

ปี 2556

รวมค่าใช้สอย

-

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

45,000
100,000
500,000
10,000
10,000
40,000
705,000
1,575,000

-

45,000
5,000
100,000
5,000
10,000
40,000
205,000
660,000

-

-

-

-

12,000
-

-

55,000
35,000
-

-

-

-

-

20,000
32,000
32,000
5,230,700

-

30,000
120,000
120,000
4,865,970

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)
สําหรับกระดาษ ขนาด A3
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานเขียนแบบ
งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์ สําหรับงานเขียนแบบ
งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง

รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2553

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

ปี 2558

งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

-

-

-

20,000
20,000

-

30,000
30,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

400,000
400,000
800,000
820,000

-

400,000
60,000
600,000
400,000
1,460,000
1,490,000

-

-

-

-

-

-

1,980,000

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

5,000
6,500

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบประบะเทท้าย
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า หัวกระแทก
ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ชนิดสแตนเลส
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
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รวมค่าใช้สอย

-

รายการ

ปี 2553

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

-

ปี 2557
10,000
10,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2556

ปี 2558
60,000
2,081,500

-

-

-

-

918,000

-

-

-

-

-

-

7,986,000

-

-

-

-

-

-

527,000

-

-

-

-

-

-

865,000

-

-

-

-

-

-

179,000

-

-

-

-

-

-

591,000

-

-

-

-

-

-

2,341,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000,000
6,680,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน พร้อมระบบระบายน้ํา ซอยเทศบาล
28/6 (ซอยบ้านจุไร) หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร และก่อสร้างทางเท้า
พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ําด้านฝั่งขวาทาง
ถนนสายสํานักท้อน - สระแก้ว หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล
44/2 (ซอยบ้านตาเบื๊อก) หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล
42 ข (ซอยบ้านชัยยุทธ) เชื่อมซอยบ้านตาแกละ
(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน ซอยแยกซอยเทศบาล 44
(ซอยบ้านลุงเปลว) หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน ซอยเทศบาล 4/1 และซอยเทศบาล
4/3 หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ซอยเทศบาล
35/2 หมู่ที่ 6
โครงการจัดทําป้ายบอกทางเทศบาลตําบลสํานักท้อน
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและปรับปรุงผิวจราจรเดิม
ในถนนสายสํานักท้อน - สระแก้ว ช่วงสามแยกปากทาง
วัดสมบูรณารามถึงแยกปากทางซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 1

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553

โครงการก่อสร้างถนน ซอยเทศบาล 4/4 (ซอยบ่อกบ)
หมู่ที่ 5
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานไฟฟ้าถนน
งานสวนสาธารณะ

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

ปี 2556

ปี 2557
-

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
1,240,000

-

-

-

100,000
13,507,000
13,517,000

-

100,000
9,020,000
11,101,500

-

-

-

-

14,337,000

-

2,843,200
2,843,200
2,843,200
15,434,700

รวมค่าใช้สอย

-

-

-

-

-

20,000
20,000

รวมค่าวัสดุ

-

-

-

-

100,000
100,000

-

100,000
100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

4,000
4,000
104,000

-

4,000
4,000
124,000

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ําประปา

-
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-

รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2553

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานสวนสาธารณะ

-

-

-

-

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

-

-

-

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

51,000
51,000
51,000
155,000

ปี 2558

-

124,000

-

-

218,280
1,217,520
1,675,560
49,500
3,160,860
3,160,860

-

-

-

120,000
28,800
148,800

-

-

-

150,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
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งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

รายการ

-

ปี 2556
-

ปี 2557
50,000
-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
100,000

-

-

-

-

-

-

100,000
50,000

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

50,000

-

8,000
40,000
498,000

-

-

-

-

130,000
20,000
150,000
200,000

-

130,000
5,000
150,000
550,000
30,000
865,000
1,511,800

-

-

-

-

-

900,000
200,000

-
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โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน
โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะมูลฝอย
โครงการรณรงค์ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา
โครงการป้องกันปัญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากน้ําเสีย
ชุมชนและหรือสถานประกอบการ
โครงการจ้างเหมาดําเนินการเก็บขนและหรือกําจัด
ขยะมูลฝอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553
รวมค่าครุภัณฑ์
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

-

200,000
19,922,700

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
1,100,000
5,772,660
26,197,330

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

-

-

-

50,000

-

50,000

-

-

-

-

50,000
50,000
50,000

-

50,000
50,000
50,000

-

-

-

-

40,000
20,000
60,000
60,000
70,000

-

-
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งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา
โครงการตรวจสถานประกอบการในเขตเทศบาล
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร
โครงการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ

-

รายการ

-

-

-

-

-

ปี 2557
30,000
50,000
50,000
400,000
30,000
50,000
20,000
50,000
50,000
980,000
980,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

-

200,000
200,000
200,000
1,180,000

-

ปี 2556

ปี 2558
50,000
70,000
10,000
10,000
50,000
700,000
80,000
40,000
50,000
60,000
100,000
1,220,000
1,220,000

1,220,000
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โครงการเทศบาลห่วงใย ใส่ใจ ผู้ป่วยโรคเอดส์
โครงการวัยรุ่น วัยใสปลอดภัยเอดส์และสารเสพติด
โครงการดนตรีไทย สานสายใยความสัมพันธ์
โครงการจัดทําแผนชุมชน
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โครงการครอบครัวอุ่นรักปราศจากยาเสพติด
โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนการสหกรณ์
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการพัฒนาชุมชน
โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ และงานรัฐพิธี
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาดเรียน
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
โครงการส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาการเกษตรระดับตําบลเชิงบูรณาการ
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนัทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

-

ปี 2557
1,230,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
1,270,000

ปี 2556

-

-

-

-

12,000
12,000

-

10,000
10,000

-

-

-

-

5,000

-

3,000

-

-

-

-

100,000
50,000
30,000
100,000
285,000

-

100,000
50,000
40,000
200,000
393,000

-

-

-

-

5,000
15,000
10,000
20,000
80,000
130,000

-

230,000
10,000
5,000
80,000
325,000

54
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดงานแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสามัคคี
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
รวมค่าวัสดุ

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2553

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ํา
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มา
สิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปี 2557

ปี 2558

-

-

-

-

120,000
70,000
190,000
617,000

-

100,000
50,000
150,000
878,000

-

-

-

-

300,000
20,000

-

-

-

-

-

-

800,000

-

-

-

-

-

-

1,120,000
1,120,000
1,737,000

-

878,000

-

-

-

-

450,000
250,000

-

600,000
250,000

55
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดงานวันผู้สูงอายุ

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รายการ
โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ วันสําคัญทางศาสนา
และงานรัฐพิธี
โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

-

-

ปี 2557
160,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2556

ปี 2558
-

-

-

-

-

70,000
10,000
940,000
940,000

-

60,000
60,000
10,000
980,000
980,000

-

-

-

-

940,000
2,677,000

-

10,000
10,000
10,000
990,000
1,868,000

-

-

-

-

440,200
10,000
870,000
240,000
200,000

-

645,000
270,000
200,000
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งบกลาง
งบกลาง
ค่าชําระหนี้เงินต้น
ค่าชําระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
สํารองจ่าย

ปี 2553

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

รายการ

ปี 2553

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินช่วยพิเศษ
รวมงบกลาง

-

บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
รวมบําเหน็จ/บํานาญ
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

-

รายจ่ายจริง
ปี 2554
ปี 2555
-

-

-

ปี 2557
856,000
1,000
2,617,200

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2558
806,100
1,000
1,922,100

-

1,022,240
22,000
100,000
500
1,144,740
3,761,940
74,112,000

-

1,096,200
22,000
203,000
1,321,200
3,243,300
77,809,600

ปี 2556

57
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

59
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 77,809,600 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 19,553,755 บาท

งบบุคลากร

รวม 10,127,055 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

3,072,000 บาท

เงินเดือนนายก / รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
เดือนละ 16,500 บาท/คน

จํานวน

756,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก / รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
เดือนละ 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 6,000 บาท/คน

จํานวน

240,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ
8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
เดือนละ 6,000 บาท/คน

จํานวน

240,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ
10,500 บาท
- เพื่ อจ่า ยเป็ นค่ า ตอบแทนที่ ปรึก ษานายกเทศมนตรี เดือ นละ
7,500 บาท

จํานวน

216,000 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 10 คน เดือนละ 10,500 บาท/คน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งประธานสภาเทศบาล
เดือนละ 16,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
เดือนละ 13,500 บาท

จํานวน

1,620,000 บาท

รวม

7,055,055 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

5,318,100 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาล

จํานวน

177,375 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ที่มีสทิ ธิได้รับตามระเบียบ

จํานวน

218,400 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

1,265,280 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

75,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

61

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

งบดําเนินการ

รวม

5,988,000 บาท

รวม

2,188,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2546 เป็นค่าตอบแทนการสอบของกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่
ดําเนินการสอบ
- เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

จํานวน

2,000,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิ ก สภาเทศบาลที่ดํา รงตําแหน่ง ประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับข้าราชการอื่น หรือบุคคล
ภายนอกที่ให้การช่วยเหลือเทศบาล

จํานวน

2,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว
ตามความจําเป็น

จํานวน

2,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน

84,000 บาท

ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่า ยเกี่ย วกับ การจ้า งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข ่า วทางวิท ยุก ระจายเสีย ง โทรทัศ น์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่า ธรรมเนีย มป้า ยรถยนต์ ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนีย มขอ
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ

จํานวน

100,000 บาท

รวม

2,115,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
สําหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือไปดําเนินกิจการ
อื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล และให้รวมถึงการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุม ระหว่า งองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น กับ องค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ วิส าหกิจหรือเอกชน
ซึ่งมิใช่เป็นการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการ
และมี ช่ ว งเวลาแน่ น อน โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า อาหาร ค่ า เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไม่ มี
แอลกอฮอล์ เช่ น น้ําชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่ งมีอาหารว่าง หรือขนม
ประกอบ รวมทั้งค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกที่จะมอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม
โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริงปีที่ล่วงมา ไม่รวมเงินกู้
เงินอุดหนุน เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 โดยแยกตั้งจ่ายเป็น 2 ลักษณะ คือ
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น

200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

1,655,000 บาท

โครงการท้องถิ่นไทยรําลึก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล และเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน
ค่า ภัต ตาหาร ค่า ดอกไม้ธ ูป เทีย น ค่า พานพุ ่ม ค่า อาหาร
ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม และค่า ใช้จ่า ยอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 136)

จํานวน

35,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พระมหาชนก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พระมหาชนก การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ และการ
จัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่ าจั ดทํ าป้ ายโครงการ ค่ าจั ดทํ าป้ ายประชาสั มพั นธ์ ค่ าอาหาร
ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม และค่า ใช้จ ่า ยอื ่น ๆ ที ่เ กี ่ย วข้อ ง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 135)

จํานวน

100,000 บาท
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โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารรายงานกิจการ ค่าจัดทําป้าย
และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจัดทําปฏิทินประจําปี ค่าจ้างเหมา
จัดทําสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผลการดําเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาล ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี ค่าจ้างสื่อมวลชนในการ
ประชาสั มพันธ์ข้ อมูลข่าวสารของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดทํ า
วารสาร สติ๊กเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทําสื่อโฆษณา
ทางวิทยุโทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
นโยบายของจังหวัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา
สามปี 58-60 หน้า 137)

จํานวน

600,000 บาท

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเพื่อประชาชน
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื่ องดื่ ม ค่ าตอบแทนวิ ทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ( แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า
138 )

จํานวน

20,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
เพื่อ เป็น ค่า วัส ดุอุป กรณ์ ค่า จัด ทํา ป้า ยโครงการ ค่า จัด สถานที่
ค่าพิธีการเปิด - ปิดการอบรมสัม มนา ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า ง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง
ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2557 ( แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 139 )

จํานวน

600,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

จํานวน

300,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เสียหาย เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าบํารุงรักษา
รายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ เครื่องขยายเสียง
ที่ติดตั้งในชุมชน และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
ของเทศบาล วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

จํานวน

60,000 บาท

รวม

920,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

จํานวน

250,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

250,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ งานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชําระ จาน ชาม
แก้ วน้ํ า ช้ อ นส้ อ ม สบู ่ ผงซัก ฟอก ไม้ก วาด ผ้า ถูพื ้น น้ํ า ยา
สุขภัณฑ์ ฯลฯ สําหรับใช้ในสํานักงาน

จํานวน

60,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน สี ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ สําหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัว เทีย น ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านของ
เทศบาล

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง และหล่อ ลื ่น เช่น น้ํ า มัน ดีเ ซล
น้ํา มัน เบนซิน น้ํา มัน เครื่อ ง น้ํา มัน อัด จารบี ฯลฯ สํา หรับ กิจ การ
และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

200,000 บาท

ค่าวัสดุ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย แผ่นซีดี
เทปคลาสเสท ม้วนบันทึกวีดีโอ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่นวงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์ , เครื่ องอ่านและบันทึกข้ อมู ล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

120,000 บาท

รวม

765,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสํานักงาน อาคารป้องกัน
โรงพัสดุ และอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของสํานักปลัดเทศบาล

จํานวน

550,000 บาท

ค่าน้ําประปา
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า น้ํ า ประปาที่ ใ ช้ ใ นอาคารสํ า นัก งานบริ เวณสํ านั กงาน
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

จํานวน

55,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
สํ า หรับ จ่า ยเป็น ค่า บริก ารโทรศัพ ท์ใ นการติด ต่อ ราชการทั ้ง
ภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้บริการด้วย

จํานวน

30,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
และค่าบริการต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้กับที่ทําการไปรษณีย์

จํานวน

50,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสาร ค่าบริการจัดทําเว็บไซต์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน

80,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน

รวม

3,333,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

86,700 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

36,700 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โน้ ต บุ ค สํ า หรั บ งาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยคุณสมบัติและการกําหนดราคา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูล และจัดทํางานด้านเอกสาร เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีปริมาณงาน จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีการซ่อมบํารุงทําให้
เกิดการสูญเสียงบประมาณของเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 144)

จํานวน

18,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (25 หน้า/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยคุณสมบัติและการกําหนดราคาครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เนื่องจาก
ในปัจจุบันจํานวนเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 144)

จํานวน

5,500 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครื่อง โดยคุ ณสมบั ติและการกําหนดราคาครุ ภัณฑ์
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เนื่องจากในปัจจุบันจํานวนเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 144)

จํานวน

4,200 บาท
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไม่ต่ํากว่า 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ํากว่า 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง โดยคุ ณสมบัติและการกําหนดราคาครุภัณฑ์
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สํา รองไฟฟ้า ให้กับ อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
ไฟเกิน หรื อไฟกระชาก ช่วยให้จัดเก็บข้อมู ลต่างๆ ได้ทันเวลา
และยังช่วยรักษาข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 144)

จํานวน

6,000 บาท

ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 จอ โดยคุณสมบัติและการกําหนดราคา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้ทดแทนจอภาพเดิมที่ชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ (แผนพัฒนา
สามปี 58-60 หน้า 145)

จํานวน

3,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ประกอบ ดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ครุภัณ ฑ์
รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อ
ซ่อ มแซม บํ า รุง รัก ษาโครงสร้า งของครุภ ัณ ฑ์ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

50,000 บาท

ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง

รวม

3,247,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

3,247,000 บาท

จํานวน

521,000 บาท

โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
สํานักท้อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่จอดรถยนต์ บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน จํานวน 2 จุด
1. ก่อสร้างที่จอดรถยนต์โครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร
2. ก่อสร้างที่จอดรถยนต์โครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 15.00 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 153)
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โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานพร้อมต่อเติมอาคารห้องประชุม
สภาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเดิม โดยก่อปิดแผง
กันแดด พร้อมทาสีอาคารสํานักงานเดิม และต่อเติมชั้นล่างอาคาร
ห้องประชุมสภาเทศบาล และบริเวณที่จอดรถนายกเทศมนตรีเดิม
เพื่อใช้เป็นสํานักงาน (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 153)

จํานวน

2,716,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่ า บํา รุ ง รั ก ษา และปรับ ปรุง ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

จํานวน

75,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ของเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 154)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- โครงการร่วมกิจกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจําปี 2558 เป็นเงิน 25,000 บาท
- โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสุนทรภู่ เป็นเงิน 10,000 บาท
- โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจําปี
2558 เป็นเงิน 40,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอบ้านฉาง ที่ รย 0518/1211 ลงวันที่ 13 มิถุนายน
2557 (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 133 )
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และจะดําเนินการเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
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งานบริหารงานคลัง

รวม

4,651,290 บาท

รวม

3,895,290 บาท

รวม

3,895,290 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

2,596,530 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล

จํานวน

31,020 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ

จํานวน

42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

จํานวน

196,080 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

966,960 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

62,700 บาท

รวม

698,000 บาท

รวม

68,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว
ตามความจําเป็น
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ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จํานวน

42,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

23,000 บาท

รวม

330,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่า ยเกี่ย วกับ การจ้า งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข ่า วทางวิท ยุก ระจายเสีย ง โทรทัศ น์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่า ธรรมเนีย มป้า ยรถยนต์ ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนีย มขอ
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

300,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 140)

จํานวน

100,000 บาท

โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ
จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ค่าจัดทํา
แผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 141)

จํานวน

30,000 บาท

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 142)

จํานวน

80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ องถิ่ น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

จํานวน

90,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น /ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด
เสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าบํารุงรักษา รายเดือน/รายปี
เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ยานพาหนะ และค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

จํานวน

120,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัว เทีย น ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านของ
เทศบาล

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง และหล่อ ลื ่น เช่น น้ํ า มัน ดีเ ซล
น้ํา มัน เบนซิน น้ํา มัน เครื่อ ง น้ํา มัน อัด จารบี ฯลฯ สํา หรับ กิจ การ
และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

80,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

90,000 บาท

รวม

58,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

58,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

48,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

งบลงทุน

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โน้ ต บุ ค สํ า หรั บ งาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยคุณสมบัติและการกําหนดราคา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูล และจัดทํางานด้านเอกสาร เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีปริมาณงาน จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีการซ่อมบํารุงทําให้
เกิดการสูญเสียงบประมาณของเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 152)
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่าจั ดซื้ อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ สําหรับงานสํ านัก งาน
จํานวน 2 เครื่อง โดยคุ ณสมบั ติและการกําหนดราคาครุ ภัณฑ์
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูล และจัดทํางานด้านเอกสาร เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีปริมาณงาน จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีการซ่อมบํารุงทําให้
เกิดการสูญเสียงบประมาณของเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 152)

จํานวน

30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ประกอบ ดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ครุภัณ ฑ์
รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อ
ซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รัก ษาโครงสร้า งของครุภ ั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

10,000 บาท
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แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

1,780,260 บาท

รวม

1,702,260 บาท

รวม

1,702,260 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

275,760 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

จํานวน

388,920 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

988,080 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

49,500 บาท

รวม

78,000 บาท

รวม

2,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ตอบแทนการปฏิบ ัต ิง านนอกเวลาราชการ ให้แ ก่
พนั ก งานเทศบาล และลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น

จํานวน

1,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

1,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

45,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่า ยเกี่ย วกับ การจ้า งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข ่า วทางวิท ยุก ระจายเสีย ง โทรทัศ น์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่า ธรรมเนีย มป้า ยรถยนต์ ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนีย มขอ
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ

จํานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ องถิ่ น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

จํานวน

20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่ าบํ ารุ งรั กษารายเดื อน/รายปี เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล วงเงินครั้งละ
ไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

31,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม แก้วน้ํา ช้อนส้อม
สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ สําหรับใช้ในสํานักงาน

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย แผ่นซีดี
เทปคลาสเสท ม้วนบันทึกวีดีโอ ฯลฯ

จํานวน

1,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

15,000 บาท
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

1,112,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

800,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

400,000 บาท

โครงการเทศบาลป้องภัย ประชาอุ่นใจ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลป้องภัย ประชาอุ่นใจ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่ อ งดื่ ม ค่ า จั ด ทํ า ป้ า ยโครงการ ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร
และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บโครงการ (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 98)

จํานวน

200,000 บาท

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่สมาชิก อปพร.
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่สมาชิก
อปพร. เช่น ค่า วัส ดุอุป กรณ์ ค่า จัด ทํา ป้า ยโครงการ ค่า จัด
สถานที่ ค่าพิธีการเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่า อาหาร ค่า อาหาร
ว่า งและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
เดิ น ทาง ค่ า เบี ้ ย เลี ้ ย ง และค่ า ใช้ จ ่ า ยอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 99)

จํานวน

200,000 บาท

รวม

400,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัว เทีย น ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านของ
เทศบาล

จํานวน

150,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง และหล่อ ลื ่น เช่น น้ํ า มัน ดีเ ซล
น้ํา มัน เบนซิน น้ํา มัน เครื่อ ง น้ํา มัน อัด จารบี ฯลฯ สํา หรับ กิจ การ
และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

220,000 บาท

ค่าวัสดุ
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วัสดุอื่น ๆ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะประเภทหนึ่ ง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ และรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง น้ํายาเคมี
ดับเพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง ท่อดูดน้ําดับเพลิง ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

รวม

312,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

312,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

12,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รวม

100,000 บาท

ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ จํานวนไม่น้อย
กว่า 4 ชุด โดยครุภัณฑ์ดัง กล่า วไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการ
ด้ ว ยความประหยั ด จึ ง ขอจั ด หานอกราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 144)

จํานวน

100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ประกอบ ดั ด แปลง ต่ อ เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์
รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อ
ซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งของครุ ภั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

200,000 บาท

งบลงทุน

ค่าจัดซื้อแผงไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 1 แผง
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ซื้ อ เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการ
ด้ ว ยความประหยั ด จึ ง ขอจั ด หานอกราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 143)
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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แผนงานการศึกษา
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,375,780 บาท

รวม

2,123,580 บาท

รวม

2,123,580 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

1,264,920 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล

จํานวน

1,260 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ

จํานวน

21,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

788,400 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

48,000 บาท

รวม

197,000 บาท

รวม

77,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน

72,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

5,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่า ยเกี่ย วกับ การจ้า งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข ่า วทางวิท ยุก ระจายเสีย ง โทรทัศ น์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่า ธรรมเนีย มป้า ยรถยนต์ ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนีย มขอ
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

จํานวน

10,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่ าบํ ารุ งรั กษารายเดื อน/รายปี เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล วงเงินครั้งละ
ไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

5,000 บาท

รวม

95,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัว เทีย น ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านของ
เทศบาล

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง และหล่อ ลื ่น เช่น น้ํ า มัน ดีเ ซล
น้ํา มัน เบนซิน น้ํา มัน เครื่อ ง น้ํา มัน อัด จารบี ฯลฯ สํา หรับ กิจ การ
และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

35,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

25,000 บาท

ค่าวัสดุ
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งบลงทุน

รวม

55,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

55,200 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

40,200 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โน้ ต บุ ค สํ า หรั บ งาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยคุณสมบัติและการกําหนดราคา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูล และจัดทํางานด้านเอกสาร เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีปริมาณงาน จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีการซ่อมบํารุงทําให้
เกิดการสูญเสียงบประมาณของเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 147)

จํานวน

18,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่าจั ดซื้ อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ สําหรับงานสํ านัก งาน
จํานวน 1 เครื่อง โดยคุ ณสมบั ติและการกําหนดราคาครุ ภัณฑ์
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูล และจัดทํางานด้านเอกสาร เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีปริมาณงาน จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีการซ่อมบํารุงทําให้
เกิดการสูญเสียงบประมาณของเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 147)

จํานวน

15,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครื่อง โดยคุ ณสมบั ติและการกําหนดราคาครุ ภัณฑ์
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เนื่องจากในปัจจุบันจํานวนเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 147)

จํานวน

4,200 บาท
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไม่ต่ํากว่า 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ํากว่า 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง โดยคุ ณสมบัติและการกําหนดราคาครุภัณฑ์
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สํา รองไฟฟ้า ให้กับ อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
ไฟเกิน หรื อไฟกระชาก ช่วยให้จัดเก็บข้อมู ลต่างๆ ได้ทันเวลา
และยังช่วยรักษาข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 147)

จํานวน

3,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ประกอบ ดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ครุภัณ ฑ์
รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อ
ซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รัก ษาโครงสร้า งของครุภ ั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

15,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

รวม 12,798,020 บาท
รวม

646,560 บาท

รวม

646,560 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

592,560 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

54,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

7,175,160 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

3,431,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่า ยเกี่ย วกับ การจ้า งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข ่า วทางวิท ยุก ระจายเสีย ง โทรทัศ น์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่า ธรรมเนีย มป้า ยรถยนต์ ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนีย มขอ
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

3,406,000 บาท

โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําวารสาร แผ่นพับ ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ สําหรับการอบรม ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้
ผู้ปกครองเด็กทราบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา
สามปี 58-60 หน้า 120)

จํานวน

10,000 บาท

โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและยากจน
เพื ่อ จ่า ยเป็ นค่ า เครื่ อ งแบบ เสื้ อ กางเกง ชุ ดกี ฬ า ฯลฯ และ
ค่าใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที ่เ กี ่ย วข้อ ง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้ า
120)

จํานวน

100,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ทั้ง 4 แห่ง จํานวน 280 วัน (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 121)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

จํานวน

2,940,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 121)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

จํานวน

46,000 บาท

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล
ค่าสมนาคุณคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 121)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อ เป็น ค่า ใช้จ่า ยในการจัด งานวัน เด็ก แห่ง ชาติ เช่น ค่า วัส ดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ของรางวัล เละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 124)

จํานวน

120,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

จํานวน

140,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่ าบํ ารุ งรั กษารายเดื อน/รายปี เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล วงเงินครั้งละ
ไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

15,000 บาท

รวม

3,567,160 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

25,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ งานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชําระ จาน ชาม
แก้ วน้ํ า ช้ อ นส้ อ ม สบู ่ ผงซัก ฟอก ไม้ก วาด ผ้า ถูพื ้น น้ํ า ยา
สุขภัณฑ์ ฯลฯ

จํานวน

80,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับก่อนประถม
และระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 2,240,160 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 118)
- เพื่ อจ่า ยเป็ นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒ นาเด็ ก เล็ก
เป็นเงิน 1,176,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 120)
ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

จํานวน

3,416,160 บาท

ค่าวัสดุ
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เช่ น ไม้ เหล็ ก ปู น สี ท่ อ น้ํ าและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สําหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง

จํานวน

6,000 บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา กระถางดอกไม้ จอบ เสียม ยาฆ่าหญ้า ต้นไม้ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่ น วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ , เครื่องอ่า นและบั นทึกข้ อมู ล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

รวม

177,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่า ยเป็นค่า กระแสไฟฟ้า ที่ใ ช้ใ นศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ของเทศบาล
ทั้ง 4 แห่ง

จํานวน

90,000 บาท

ค่าน้ําประปา
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า น้ํ า ประปาที่ ใ ช้ ใ นศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก ของเทศบาล
ทั้ง 4 แห่ง

จํานวน

50,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล ทั้ง 4 แห่ง

จํานวน

5,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน

32,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน

รวม

229,580 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

70,400 บาท

ครุภัณฑ์สาํ นักงาน

รวม

40,400 บาท

ค่าจัดซื้อตู้เก็บของอเนกประสงค์ ขนาด 10 ช่อง
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อตู้ เก็ บของอเนกประสงค์ ขนาด 10 ช่ อง
จํานวน 2 ตู้ เป็ นเงิ น 10,000 บาท โดยครุ ภัณฑ์ ดัง กล่า วไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติงานในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสํานักท้อนในโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 146)

จํานวน

10,000 บาท

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จํานวน 2 ตู้
เป็นเงิน 10,000 บาท โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้สําหรับการ
ปฏิบัติงานในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลสํานักท้อนในโรงเรียนวัดสมบูรณาราม จํานวน 1 ตู้
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักท้อน จํานวน 1 ตู้ ซึ่งสามารถ
จั ดหาได้ ตามราคาท้ องตลาดและจะดํ าเนิ นการด้ วยความประหยั ด
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 146)

จํานวน

10,000 บาท

ค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ํากว่า 18 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ํากว่า 18 นิ้ว
จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 20,400 บาท โดยครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้อง
จัดซื้อ เพื่อใช้สําหรับการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสํานักท้อนในโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 146)

จํานวน

20,400 บาท
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง

รวม

159,180 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

159,180 บาท

จํานวน

159,180 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

4,746,720 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,746,720 บาท

จํานวน

4,746,720 บาท

ตั้งไว้

438,720 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 โดยครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้อง
จัดซื้อ เพื่อใช้สําหรับในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สํานักท้อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก เทศบาลตํ า บลสํ า นั ก ท้ อ นในโรงเรี ย นวั ด สมบู ร ณาราม
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 146)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่ า บํา รุ ง รั ก ษา และปรับ ปรุง ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง
การปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซมศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก ของเทศบาล
ทั้ง 4 แห่ ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้แก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล ทั้ง 4 แห่ง
1.1) โรงเรียนวัดสมบูรณาราม
เป็นเงิน 109,680 บาท
ตามหนังสือโรงเรียนวัดสมบูรณาราม ที่ ศธ 04125.411/59
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
1.2) โรงเรียนวัดสระแก้ว
เป็นเงิน 109,680 บาท
ตามหนังสือโรงเรียนวัดสระแก้ว ที่ ศธ 04125.412/099
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
1.3) โรงเรียนวัดสํานักกะท้อน
เป็นเงิน 109,680 บาท
ตามหนังสือโรงเรียนวัดสํานักกะท้อน ที่ ศธ 04125.413/135
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
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1.4) โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ เป็นเงิน 109,680 บาท
ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ที่ ศธ
04125.414/228 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
(ตามแผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 117-118)
(2) อุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนระดับก่อนประถม
และระดับประถมศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
นักเรียนระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลทั้ง 4 แห่ง จํานวน 200 วัน (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 118)
ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

ตั้งไว้

4,308,000 บาท
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

รวม

90,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

60,000 บาท

โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนซัมเมอร์แคมป์
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและ
เครื่ อ งดื่ ม ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 119)

จํานวน

60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นเงิน 30,000 บาท
ตามหนังสือ กศน.อําเภอบ้านฉาง ที่ ศธ 0210.6406/294 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 119 )
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
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แผนงานสาธารณสุข
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

1,382,585 บาท

รวม

1,202,085 บาท

รวม

1,202,085 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

962,610 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล

จํานวน

74,175 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ

จํานวน

67,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

84,600 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

13,500 บาท

รวม

115,000 บาท

รวม

36,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย

รวม

32,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่า ยเกี่ย วกับ การจ้า งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข ่า วทางวิท ยุก ระจายเสีย ง โทรทัศ น์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่า ธรรมเนีย มป้า ยรถยนต์ ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนีย มขอ
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ

จํานวน

2,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

25,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

จํานวน

25,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่ าบํ ารุ งรั กษารายเดื อน/รายปี เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล วงเงินครั้งละ
ไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

5,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

47,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

จํานวน

25,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย แผ่นซีดี เทปคลาสเสท ม้วนบันทึกวีดีโอ ฯลฯ

จํานวน

2,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

รวม

65,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

65,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

65,500 บาท

จํานวน

36,000 บาท

งบลงทุน

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โน้ ต บุ ค สํ า หรั บ งาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง โดยคุณสมบัติและการกําหนดราคา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูล และจัดทํางานด้านเอกสาร เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีปริมาณงาน จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีการซ่อมบํารุงทําให้
เกิดการสูญเสียงบประมาณของเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 148)
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่าจั ดซื้ อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ สําหรับงานสํ านัก งาน
จํานวน 1 เครื่อง โดยคุ ณสมบั ติและการกําหนดราคาครุ ภัณฑ์
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูล และจัดทํางานด้านเอกสาร เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีปริมาณงาน จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีการซ่อมบํารุงทําให้
เกิดการสูญเสียงบประมาณของเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 148)

จํานวน

15,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา (25 หน้า/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยคุณสมบัติและการกําหนดราคาครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เนื่องจาก
ในปัจจุบันจํานวนเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 149)

จํานวน

5,500 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไม่ต่ํากว่า 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ํากว่า 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง โดยคุ ณสมบัติและการกําหนดราคาครุภัณฑ์
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามมาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สํา รองไฟฟ้า ให้กับ อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
ไฟเกิน หรื อไฟกระชาก ช่วยให้จัดเก็บข้อมู ลต่างๆ ได้ทันเวลา
และยังช่วยรักษาข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 149)

จํานวน

9,000 บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

1,487,280 บาท

รวม

893,280 บาท

รวม

893,280 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

546,840 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

328,440 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

18,000 บาท

รวม

444,000 บาท

รวม

36,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

393,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

388,000 บาท

โครงการรณรงค์ สร้างจิตสํานึกการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกการรักษา
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม เช่น ค่า วัส ดุอ ุป กรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่า งและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร
ในการสื่ อสารประชาสั มพั นธ์ และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 97)

จํานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

101

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

โครงการรณรงค์ ป้องกันการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า จากสุนัข แมว
และสัตว์อื่นสู่คน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า
จากสุนัข แมว และสัตว์อื่นสู่คน เช่น ค่าวัคซีน ค่ายาคุมกําเนิด
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโครงการ ค่าป้าย
รณรงค์ ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา
สามปี 58-60 หน้า 102)

จํานวน

130,000 บาท

โครงการอาหารปลอดภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุ
อุป กรณ์ ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ค่า ของขวัญ
ของรางวัล ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเอกสารในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 104)

จํานวน

60,000 บาท

โครงการเฝ้าระวังน้ําอุปโภคและบริโภค
เพื่ อเป็นค่ าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังน้ําอุปโภคและบริโภค เช่ น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 104)

จํานวน

30,000 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติ ด เช่ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและ
เครื่ อ งดื่ ม ค่ าสมนาคุ ณวิ ทยากร ค่ าเบี้ ยเลี้ ยง ค่ ายานพาหนะ
ค่าที่พัก ค่า จ้า งเหมาเขีย นป้า ยโครงการ และค่า ใช้จ่า ยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา สามปี 58-60 หน้า 111)

จํานวน

100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

จํานวน

8,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่ าบํ ารุ งรั กษารายเดื อน/รายปี เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล วงเงินครั้งละ
ไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

5,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

150,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

(1) โครงการส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีน
เพื่ อเป็ นค่ า ใช้ จ่ ายในการดํ าเนิ นงานของอาสาสมั ครสาธารณสุ ข
ในการส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีน ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ
5,000 บาท จํานวน 10 ชุมชน เป็นเงิน 50,000 บาท

ตั้งไว้

50,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนํา
ด้านสุขภาพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนนําด้านสุขภาพ ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท
จํานวน 10 ชุมชน เป็นเงิน 100,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 108)
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท
0891.3/ว73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

ตั้งไว้

100,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง และหล่อ ลื ่น เช่น น้ํ า มัน ดีเ ซล
น้ํา มัน เบนซิน น้ํา มัน เครื่อ ง น้ํา มัน อัด จารบี ฯลฯ สํา หรับ กิจ การ
และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

4,865,970 บาท

รวม

4,085,970 บาท

รวม

4,085,970 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

1,741,680 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล

จํานวน

81,150 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกอง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ

จํานวน

67,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

2,074,800 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

121,140 บาท

รวม

660,000 บาท

รวม

115,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ตอบแทนการปฏิบ ัต ิง านนอกเวลาราชการ ให้แ ก่
พนั ก งานเทศบาล และลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น

จํานวน

20,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จํานวน

75,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน ช่ว ยเหลือ การศึก ษาบุต รของพนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่า ยเกี่ย วกับ การจ้า งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข ่า วทางวิท ยุก ระจายเสีย ง โทรทัศ น์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่า ธรรมเนีย มป้า ยรถยนต์ ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนีย มขอ
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ค่าลงทะเบียนต่ า ง ๆ สํ าหรั บการเข้าร่วมประชุ ม หรือฝึก อบรม
ของเจ้า หน้า ที่ท้อ งถิ่น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

รวม

340,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

40,000 บาท

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสํานักท้อน จังหวัดระยอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุม ชน
สํานักท้อน จังหวัดระยอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1672 ลงวั นที่ 27 มิถุ นายน 2557 (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 93)

จํานวน

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

จํานวน

30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่ าบํ ารุ งรั กษารายเดื อน/รายปี เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล วงเงินครั้งละ
ไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

20,000 บาท

รวม

205,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

จํานวน

45,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
หัวเทียน ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง และหล่อ ลื ่น เช่น น้ํ า มัน ดีเ ซล
น้ํา มัน เบนซิน น้ํา มัน เครื่อ ง น้ํา มัน อัด จารบี ฯลฯ สํา หรับ กิจ การ
และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

100,000 บาท

ค่าวัสดุ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย แผ่นซีดี
เทปคลาสเสท ม้วนบันทึกวีดีโอ ฯลฯ

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า เครื่อ งแต่ง กายที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านของเจ้า หน้า ที่
ในกองช่าง เช่น ถุงมือ เสื้อกันฝน รองเท้า เครื่องป้องกันฝุ่นละออง ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

40,000 บาท

รวม

120,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

120,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

90,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

งบลงทุน

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานเขียนแบบ
งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค สําหรับงานเขียนแบบ
งานวิศ วกรรม และงานสถาปัต ยกรรมขั้น สูง จํา นวน 1 เครื่อ ง
โดยคุ ณ สมบั ติ แ ละการกํ าหนดราคาครุ ภั ณฑ์ ดั งกล่ าวไม่ ปรากฏใน
มาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้สําหรับงานเขียนแบบ
งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง เนื่องจากในปัจจุบันมี
ปริมาณงาน จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและ
จะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกมาตรฐานและ
ราคากลาง ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 151)
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานเขียนแบบ งานวิศวกรรม
และงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง
เพื่ อจ่ายเป็ นค่าจั ดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานเขียนแบบ
งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง จํานวน 1 เครื่อง
โดยคุ ณ สมบั ติ แ ละการกํ าหนดราคาครุ ภั ณฑ์ ดั งกล่ าวไม่ ปรากฏใน
มาตรฐานและราคากลาง ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้สําหรับงานเขียนแบบ
งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง เนื่องจากในปัจจุบันมี
ปริมาณงาน จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและ
จะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกมาตรฐานและ
ราคากลาง ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 151)

จํานวน

35,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ประกอบ ดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ครุภัณ ฑ์
รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อ
ซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รัก ษาโครงสร้ า งของครุภ ัณ ฑ์ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

30,000 บาท
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งานไฟฟ้าถนน

รวม 15,434,700 บาท

งบดําเนินการ

รวม

1,490,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,460,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิว ส์ สายไฟฟ้า ปลั ๊ก ไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

400,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน หิน ดิน ทราย
ดินลูกรัง ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สําหรับใช้ในการซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล

จํานวน

400,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
หัวเทียน ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

60,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง และหล่อ ลื ่น เช่น น้ํ า มัน ดีเ ซล
น้ํา มัน เบนซิน น้ํา มัน เครื่อ ง น้ํา มัน อัด จารบี ฯลฯ สํา หรับ กิจ การ
และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

600,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่าบํารุงรักษารายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล ฯลฯ
วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000.- บาท
ค่าวัสดุ
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งบลงทุน

รวม 11,101,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,081,500 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวม

1,980,000 บาท

จํานวน

1,980,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด 6 ตั น 6 ล้ อ
แบบกระบะเทท้าย จํานวน 1 คัน โดยครุภัณฑ์ดัง กล่าวปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้
สําหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า
150)
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อเลื่ อ ยยนต์ เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น 2 จั ง หวะ
จํ านวน 1 เครื่ อง โดยครุ ภัณฑ์ด ัง กล่า วไม่ป รากฏในบัญ ชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้สําหรับการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดํ าเนิ นการด้ วยความประหยั ด จึ งขอจั ดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 150)
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า หัวกระแทก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า หัวกระแทก จํานวน 1 เครื่อง
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจํ าเป็ นต้ องจั ดซื้อ เพื่อใช้ สําหรั บการปฏิบัติ งานของกองช่าง
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 150)
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ครุภัณฑ์สาํ รวจ

รวม

11,500 บาท

ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ชนิดสแตนเลส
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ชนิดสแตนเลส ความยาวไม่
ต่ํากว่า 50 เมตร จํานวน 1 ม้วน โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้
สํ าหรั บการปฏิ บั ติ งานของกองช่ าง ซึ่ งสามารถจั ดหาได้ ตามราคา
ท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 151)

จํานวน

5,000 บาท

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง ขนาดเส้นรอบวงไม่ต่ํากว่า 1 เมตร
จํ านวน 1 ล้ อ โดยครุ ภั ณ ฑ์ ด ัง กล่า วไม่ป รากฏในบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้สําหรับการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดํ าเนิ นการด้ วยความประหยั ด จึ งขอจั ดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 151)

จํานวน

6,500 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ประกอบ ดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ครุภัณ ฑ์
รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อ
ซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รัก ษาโครงสร้ า งของครุภ ัณ ฑ์ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

60,000 บาท

ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง

รวม

9,020,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม

8,920,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเทศบาลตําบลสํานักท้อน
ก่อสร้างป้ายบอกทางแบบ Overhang Sign (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง) จํานวน 2 จุด
1. บริเวณแยกทางหลวง 3376 ปากทางวัดสมบูรณาราม
2. บริเวณแยกทางหลวง 332 ปากทางแยกพัฒนเวช
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 94)
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โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและปรับปรุงผิวจราจรเดิม ในถนน
สายสํานักท้อน-สระแก้ว ช่วงสามแยกปากทางวัดสมบูรณารามถึงแยก
ปากทาง ซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 1
ก่อสร้างขยายผิวจราจรทําทางเชื่อมทางหลวงสาย 3376 และ
ซอยแยกพร้อมปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเดิม พร้อมทําทางเชื่อม
บริเ วณซอยแยกแบบผิว ทางแบบแอสฟัล ท์ต ิก คอนกรีต หนา
0.05 เมตร ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 835.00 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,388.00 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบ
แปลนและแผนผังของเทศบาลตําบลสํานักท้อน (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 55)

จํานวน

6,680,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน ซอยเทศบาล 4/4 (ซอยบ่อกบ) หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 410.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,050.00 ตารางเมตร
โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 72)

จํานวน

1,240,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

2,843,200 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,843,200 บาท

จํานวน

2,843,200 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่ า บํา รุ ง รั ก ษา และปรับ ปรุง ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 1 โดยขยาย
เขตประปาความยาวประมาณ 700 เมตร เป็นเงิน 300,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 87)
2. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 4/1 โดยขยาย
เขตประปาความยาวประมาณ 400 เมตร เป็นเงิน 300,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 87)
3. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 4/3 โดยขยาย
เขตประปาความยาวประมาณ 200 เมตร เป็นเงิน 280,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 87)
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4. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 4/5 โดยขยาย
เขตประปาความยาวประมาณ 200 เมตร เป็นเงิน 280,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 87)
5. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 8/2 โดยขยาย
เขตประปาความยาวประมาณ 200 เมตร เป็นเงิน 280,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 87)
6. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 18/7 โดยขยาย
เขตประปาความยาวประมาณ 300 เมตร เป็นเงิน 300,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 87)
7. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 18/9 แยก 1
โดยขยายเขตประปาความยาวประมาณ 254 เมตร เป็นเงิน
203,200 บาท (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 80)
8. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 18/9 แยก 4
โดยขยายเขตประปาความยาวประมาณ 300 เมตร เป็นเงิน
300,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี 58-60 88)
9. โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 18/9 แยก 8
โดยขยายเขตประปาความยาวประมาณ 300 เมตร เป็นเงิน
300,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี 58-60 88)
10.โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 40/1 โดยขยาย
เขตประปาความยาวประมาณ 300 เมตร เป็นเงิน 300,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 91)
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553
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งานสวนสาธารณะ

รวม

124,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

124,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

4,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่าบํารุงรักษารายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล ฯลฯ
วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000.- บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา กระถางดอกไม้ จอบ เสียม ยาฆ่าหญ้า ต้นไม้ ฯล
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ําประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้บริเวณสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

รวม

5,772,660 บาท

รวม

3,160,860 บาท

รวม

3,160,860 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

218,280 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

จํานวน

1,217,520 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

1,675,560 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

49,500 บาท

รวม

1,511,800 บาท

รวม

148,800 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ตอบแทนการปฏิบ ัต ิง านนอกเวลาราชการ ให้แ ก่
พนั ก งานเทศบาล และลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น

จํานวน

120,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน

28,800 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

498,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่า โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่า ยเกี่ย วกับ การจ้า งเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข ่า วทางวิท ยุก ระจายเสีย ง โทรทัศ น์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่า ธรรมเนีย มป้า ยรถยนต์ ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนีย มขอ
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ

จํานวน

150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

308,000 บาท

โครงการรณรงค์ สร้างจิตสํานึกการคัดแยกและลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกการคัดแยกและ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าป้ายรณรงค์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเอกสารในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
จั ด ทํ า ป้ า ยโครงการ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 95)

จํานวน

100,000 บาท
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โครงการรณรงค์ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
รณรงค์ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 95)

จํานวน

100,000 บาท

โครงการป้ อ งกั น ปั ญ หาผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากน้ํา เสี ย ชุ ม ชน
และหรือสถานประกอบการ
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการป้ อ งกั น ปั ญ หาผลกระทบอั น
เนื่องมาจากน้ําเสียชุมชนและหรือสถานประกอบการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการ
สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า จ้ า งเหมาจั ด ทํ า ป้ า ยโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 96)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการจ้างเหมาดําเนินการเก็บขนและหรือกําจัดขยะมูลฝอย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาดําเนินการเก็บขนและหรือ
กําจั ดขยะมูลฝอย เช่ น ค่ าวั สดุอุ ปกรณ์ ค่ า จ้ า งเหมาจั ด ทํ า ป้ า ย
โครงการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดําเนินการเก็บขนและหรือ
กําจัดขยะมูลฝอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา
สามปี 58-60 หน้า 96)

จํานวน

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

จํานวน

8,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่าบํารุงรักษารายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล ฯลฯ
วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000.- บาท

จํานวน

40,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

865,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อ จาน ช้อ นส้อ ม สบู่ ผงซัก ฟอก ไม้ก วาด
ผ้าถูพื้น ถังขยะ ฯลฯ

จํานวน

130,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน สี ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ สําหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัว เทีย น ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านของ
เทศบาล

จํานวน

150,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง และหล่อ ลื ่น เช่น น้ํ า มัน ดีเ ซล
น้ํา มัน เบนซิน น้ํา มัน เครื่อ ง น้ํา มัน อัด จารบี ฯลฯ สํา หรับ กิจ การ
และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

550,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน เครื่องกันฝน
ชุดป้องกันสารเคมี รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,100,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวม

900,000 บาท

จํานวน

900,000 บาท

งบลงทุน

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
จํานวน 1 คัน โดยครุภัณฑ์ดัง กล่า วปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุข (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 148)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ประกอบ ดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ครุภัณ ฑ์
รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อ
ซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รัก ษาโครงสร้ า งของครุภ ัณ ฑ์ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

200,000 บาท
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แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป

รวม

50,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

50,000 บาท

โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการสํ า รวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานในเขต
เทศบาลตําบลสํานักท้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าจัด
ประชุมชี้แจงผู้นําชุมชน/ประชาคม ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึก
ข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 114)

จํานวน

50,000 บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

1,220,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

1,220,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

1,220,000 บาท

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อเป็น
การช่วยเหลือคนพิก ารในเขตเทศบาล เช่น ค่า วัส ดุอุป กรณ์
ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่ าเบี้ ยเลี้ ยง ค่ ายานพาหนะ ค่า จ้า งเหมาเขีย นป้า ยโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า
101)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการครอบครัวอุ่นรักปราศจากยาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวอุ่นรักปราศจากยาเสพติด
เช่ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่า จ้า ง
เหมาเขีย นป้า ยโครงการ และค่า ใช้จ ่า ยอื ่น ๆ ที ่เ กี ่ย วข้อ ง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 110)

จํานวน

70,000 บาท

โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนการสหกรณ์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเสริมและสนับสนุนการสหกรณ์
เช่ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
ค่ าสมนาคุ ณวิ ทยากร ค่า จ้า งเหมาเขีย นป้า ยโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 112)

จํานวน

10,000 บาท

โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่า จ้า งเหมาเขีย นป้า ยโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 113)

จํานวน

10,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื ่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ในการจั ด เวที ป ระชาคมเพื ่ อ จัด ทํ า แผนพัฒ นา
ท้อ งถิ ่น รวมทั ้ง การจัด ประชุม ของคณะกรรมการชุด ต่า ง ๆ
การจัด ทํ า แผนการดํ า เนิน งาน การติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทําเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
เช่น ค่า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ค่ า ถ่ า ยเอกสารและเย็ บ เล่ ม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 115)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการพัฒนาชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการพัฒนา
ชุมชน ในการส่ ง เสริม และสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม
จํานวน 10 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของแกนนําในการพัฒนา
ชุ ม ชน เช่ น ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ค่ า ที่ พั ก ค่ า พาหนะเดิ น ทาง ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร
ค่าจ้า งเหมาเขีย นป้า ยโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนา สามปี 58-60 หน้า 116)

จํานวน

700,000 บาท

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ และงานรัฐพิธี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ และงานรัฐพิธี
เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ
วันจักรี รวมทั้งการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ฯลฯ
โดยตั้ งเป็นค่าใช้จ่ายต่า ง ๆ เช่น ค่า เครื่อ งไทยธรรม ค่า พวง
มาลา ค่า พานพุ ่ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการจั ด งาน ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 5860 หน้า 129)

จํานวน

80,000 บาท

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน
ในช่ ว งปิ ดภาคเรียน เพื่ อสร้างรายได้ใ ห้กับ นัก เรีย น นัก ศึก ษา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ ว 569
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ( แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 131 )

จํานวน

40,000 บาท
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โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้
ประชาชน โดยจัดฝึกอาชีพให้กับสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ว่างงาน
และประชาชนทั่วไป เช่น ค่ าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใ นการฝึก อบรม ค่า สมนาคุณ วิทยากร ค่า จ้า ง
เหมาเขีย นป้า ยโครงการ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672
ลงวั นที่ 27 มิ ถุ นายน 2557 (แผนพั ฒนาสามปี 58-60 หน้ า
132)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่า จ้า งเหมาเขีย น
ป้า ยโครงการ และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2557 (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 134)

จํานวน

60,000 บาท

โครงการพัฒนาการเกษตรระดับตําบลเชิงบูรณาการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเกษตรระดับตําบลเชิง
บู รณาการ เช่ น ค่ าอาหาร ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม ค่ าวั สดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเขีย น
ป้า ยโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ( แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 134 )

จํานวน

100,000 บาท
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แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

878,000 บาท

รวม

878,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

393,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

390,000 บาท

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนมีอุปกรณ์กฬี าสําหรับออกกําลังกาย เช่น เสาตาข่าย
กี ฬา ตาข่ ายกี ฬา ไม้เทนนิ ส ไม้แบดมิ นตัน นวม เป้ าล่อ มวย
นกหวีด เปตอง ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 124)

จํานวน

100,000 บาท

โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
เพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดงานวั นเยาวชนแห่ งชาติ เช่ น ค่ าวั สดุ
อุป กรณ์ ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ค่า ของขวัญ
ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 124)

จํานวน

50,000 บาท

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ตอบแทนการปฏิบ ัต ิง านนอกเวลาราชการ ให้แ ก่
พนั ก งานเทศบาล และลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
ฯลฯ
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่ าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล
เหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าสมนาคุณคณะกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 125)

จํานวน

40,000 บาท

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสามัคคี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความ
สามัคคี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล
เหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าสมนาคุณคณะกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60
หน้า 125)

จํานวน

200,000 บาท

รวม

325,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

230,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น มีด กระโถน กระติกน้ําร้อน
คูลเลอร์น้ํา แก้วน้ํา จานรอง ไม้กวาด ผ้ากันเปื้อน ที่นอน ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เช่ น ไม้ เหล็ ก ปู น สี ท่ อ น้ํ าและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สําหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของ
อาคาร อเนกประสงค์ศูนย์เยาวชน และสระว่ายน้ํา

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์น้ํายา
ต่าง ๆ คลอรีน ผลกรอง ฯลฯ

จํานวน

80,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชน
และสระว่ายน้ํา
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ค่าน้ําประปา
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า น้ํ า ประปาที่ ใ ช้ ใ นอาคารอเนกประสงค์ ศู น ย์ เ ยาวชน
และสระว่ายน้ํา

จํานวน

50,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

990,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

980,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

980,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รวม

970,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ
อุ ปกรณ์ ค่ าจ้ างมหรสพจั ดแสดง ค่ าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดหรือการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 127)

จํานวน

600,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดงานวันผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างมหรสพจัดแสดง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดหรือการแข่งขัน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 127)

จํานวน

250,000 บาท

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา
เพื่ อเป็ นค่ า ใช้ จ่ายในการจั ดงานวัน สํา คัญ ทางศาสนา เพื ่อ เป็น
ค่า ใช้จ่า ยในการจัด กิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ โดยตั้งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี
58-60 หน้า 128)

จํานวน

60,000 บาท

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ใช้จ่า ยตามโครงการส่ง เสริม คุณ ธรรมจริย ธรรม
แก่เยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 128)

จํานวน

60,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ของเทศบาล
ค่ าบํ ารุ งรั กษารายเดื อน/รายปี เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ยานพาหนะ
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล วงเงินครั้งละ
ไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- โครงการพัฒนากลไกและระบบเครือข่ายในการดําเนินงานเฝ้าระวัง
และสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม เป็นเงิน 5,000 บาท
- โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้นําเครือข่ายในการดําเนินงานเฝ้าระวัง
และสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม เป็นเงิน 5,000 บาท
ตามหนังสือสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ที่ รย 0031/706
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (แผนพัฒนาสามปี 58-60 หน้า 129-130 )
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และจะดําเนินการเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุ กรรมการอํ านวยการการกระจายอํานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด
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แผนงานงบกลาง
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

3,243,300 บาท

รวม

3,243,300 บาท

รวม

1,922,100 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อส่งเป็นเงินสบ
ทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย

จํานวน

645,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยโรคเอดส์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐ บาล
และนอกเหนือ จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ใ นเขตเทศบาล จํานวน 45 ราย

จํานวน

270,000 บาท

สํารองจ่าย
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลโดยที่ไ ม่ส ามารถคาดการณ์ไ ด้ล่ว งหน้า หรือ กรณีตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย โดยให้พิจารณา
ตามความเหมาะสม และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 19

จํานวน

200,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จํานวน
ตั้งไว้
(1) ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ
บัง คับ สมาคมสัน นิบ าตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2545
กําหนดให้ สมาชิ กสามั ญต้องชําระค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ ง
ประเทศไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา
ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทใน
อัต ราไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละเศษหนึ่ง ส่ว นหกของงบประมาณรายรับ
ดั งกล่ าว ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889
ลงวั นที่ 29 พฤศจิ กายน 2538 และหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 84,547,629.55 บาท
หัก เงินอุดหนุนทุกประเภท
32,924,638.00 บาท
คงเหลือ
51,622,991.55 บาท
คํานวณตั้งงบประมาณจ่ายบํารุงสันนิบาตเทศบาล ฯ
51,622,991.55 x 1/6% = 86,038.32 บาท
( ปัดเป็น 86,100.- บาท )
ตัง้ ไว้
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือบํารุง รักษาซ่อมแซมในกิจการ
จราจร เช่ น การทาสี ตี เ ส้ น แผงกั้ น จราจร ป้ า ยจราจร
เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม
สัญญาณไฟจราจร จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และอื่น ๆ
ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
ตัง้ ไว้
(3) โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
เพื่ อ เป็ น ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อนที่ศึกษาในระดับ
สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ไม่เกินระดับ ปริญญาตรี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
ตัง้ ไว้
(4) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่
10 พฤศจิ กายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

806,100 บาท
86,100 บาท

200,000 บาท

20,000 บาท

400,000 บาท
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(5) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นสมทบกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน โดยยึ ด หลั ก การ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน
และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

ตั้งไว้

100,000 บาท

เงินช่วยพิเศษ
ประเภทเงินช่วยค่าทําศพ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ทํ า ศพ ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

จํานวน

1,000 บาท

บําเหน็จ / บํานาญ
จํานวน
ตั้งไว้
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน สมทบกองทุน บํา เหน็จ บํา นาญข้า ราชการส่ว น
ท้องถิ่น (กบท.) โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และ
ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 โดยให้ตั้งจ่าย
ในอั ตราร้อยละสอง ของรายได้ ในงบประมาณรายจ่ ายประจําปีนั้ น
ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตร
หลักเกณฑ์การคํานวณ
รายได้ประจําปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เป็นเงิน 77,809,600.- บาท
หัก เงินอุดหนุน
เป็นเงิน 23,000,000.- บาท
คงเหลือรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เป็นเงิน 54,809,600.- บาท
วิธีการคํานวณ เท่ากับ 54,809,600 x 2% = 1,096,192.- บาท
(ปัดเป็น 1,096,200.- บาท)
ตัง้ ไว้
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น สํ า หรั บ พนั ก งานเทศบาลที่ รั บ บํ า นาญกั บ ทางเทศบาล
ตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.5/ว30 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554
ตัง้ ไว้
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา สําหรับลูกจ้างประจํา
ที่เกษียณอายุราชการในปีนั้น หรือออกจากราชการ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่
29 มีนาคม 2556

1,321,200 บาท
1,096,200 บาท

22,000 บาท

203,000 บาท

