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ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสํานักท้อน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสํานักท้อน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลสํานักท้อนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบล
สํานักท้อน จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เทศบาลตําบลสํานักท้อน
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 47,101,435.43 บาท
เงินสะสม 30,777,515.85 บาท
ทุนสํารองเงินสะสม 7,026,241.57 บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 10 โครงการ
รวม 917,443.08 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ
รวม 6,384,000 บาท
1.1.6 รายการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ
รวม 4,520,000.- บาท
1.1.7 เงินกู้คงค้าง 1,703,812.65 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2553
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 58,363,551.53 บาท
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

4,688,434.11
942,396.30
370,536.50
239,696.80
1,200.00
33,543,658.82
18,577,629.00

(2) เงินอุดหนุนที่รฐั บาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,154,119.44 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์ 5,607,500.- บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) รายจ่ายจริง จํานวน 51,998,668.72 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

5,359,345.31
17,284,493.00
15,343,647.29
3,368,421.00
5,463,531.39
5,890,425.99
621,268.91
8,707,909.08
1,519,859.08
7,188,050.00
1,472,642.00
3,830,632.04

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(5) รายจ่ายที่จา่ ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จํานวน 11,761,619.44 บาท
(6) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 1,251,000.- บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2555
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
รายรับจริง
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

4,688,434.11

4,605,000.00

5,045,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

942,396.30

849,200.00

901,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

370,536.50

280,000.00

315,000.00

-

-

450,000.00

239,696.80

193,500.00

216,500.00

1,200.00

2,000.00

2,000.00

6,242,263.71

5,929,700.00

6,930,000.00

รายการ
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจัดสรร

33,543,658.82 28,750,000.00 36,070,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 33,543,658.82 28,750,000.00 36,070,000.00
ส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

24,731,748.44

23,145,000.00

20,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 24,731,748.44 23,145,000.00 20,000,000.00
ส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวม

5,607,500.00

-

-

5,607,500.00

-

-

70,125,170.97 57,824,700.00 63,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายจ่ายจริง
ปี 2553

งบ

ประมาณการ
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

8,123,845.31

5,520,394.00

3,367,230.00

งบบุคลากร

17,284,493.00

19,741,580.00

21,692,080.00

งบดําเนินการ

15,343,647.29

17,105,700.00

16,978,080.00

งบลงทุน

17,705,028.52

12,064,300.00

17,537,890.00

งบรายจ่ายอื่น

1,472,642.00

30,000.00

30,000.00

งบเงินอุดหนุน

3,830,632.04

3,362,720.00

3,394,720.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

63,760,288.16

57,824,694.00

63,000,000.00

รวม

63,760,288.16

57,824,694.00

63,000,000.00
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ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ของ
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

19,047,810

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,314,440

ด้านบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

6,228,120

แผนงานเคหะและชุมชน

15,955,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3,481,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,173,000

แผนงานการศึกษา

11,432,600

ด้านการดําเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง

3,367,230

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้

63,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งานบริหารทั่วไป
9,855,040
2,433,600
7,421,440
3,929,000
293,000
2,430,000
655,000
551,000
2,011,390
1,401,390
610,000
30,000
30,000
80,000
80,000
15,905,430

งานบริหารงานคลัง
2,611,380
0
2,611,380
521,000
166,000
165,000
190,000
0
10,000
10,000
0
0
0
0
0
3,142,380

รวม
12,466,420
2,433,600
10,032,820
4,450,000
459,000
2,595,000
845,000
551,000
2,021,390
1,411,390
610,000
30,000
30,000
80,000
80,000
19,047,810
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
การรักษาความสงบ
ภายใน
งบบุคลากร
1,507,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1,507,440
งบดําเนินการ
137,000
ค่าตอบแทน
60,000
ค่าใช้สอย
40,000
ค่าวัสดุ
37,000
งบลงทุน
120,000
ค่าครุภัณฑ์
120,000
รวม
1,764,440

งานเทศกิจ
0
0
120,000
0
120,000
0
0
0
120,000

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภยั
0
0
430,000
0
165,000
265,000
0
0
430,000

รวม
1,507,440
1,507,440
687,000
60,000
325,000
302,000
120,000
120,000
2,314,440
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แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบ
การศึกษา
ประถมศึกษา
งบบุคลากร
1,300,140
394,560
0
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
1,300,140
394,560
0
งบดําเนินการ
216,400
5,696,780
170,000
ค่าตอบแทน
48,400
0
0
ค่าใช้สอย
60,000
2,097,480
170,000
ค่าวัสดุ
108,000
3,487,300
0
ค่าสาธารณูปโภค
0
112,000
0
งบลงทุน
5,000
535,000
0
ค่าครุภัณฑ์
5,000
35,000
0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0
500,000
0
งบเงินอุดหนุน
0
3,114,720
0
เงินอุดหนุน
0
3,114,720
0
รวม
1,521,540
9,741,060
170,000

รวม
1,694,700
1,694,700
6,083,180
48,400
2,327,480
3,595,300
112,000
540,000
40,000
500,000
3,114,720
3,114,720
11,432,600
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
สาธารณสุข
งบบุคลากร
3,025,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
3,025,320
งบดําเนินการ
892,800
ค่าตอบแทน
238,800
ค่าใช้สอย
190,000
ค่าวัสดุ
464,000
งบลงทุน
2,280,000
ค่าครุภัณฑ์
2,280,000
รวม
6,198,120

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
0
0
30,000
0
30,000
0
0
0
30,000

รวม
3,025,320
3,025,320
922,800
238,800
220,000
464,000
2,280,000
2,280,000
6,228,120
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แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
เคหะและชุมชน
งบบุคลากร
2,998,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
2,998,200
งบดําเนินการ
1,074,100
ค่าตอบแทน
166,100
ค่าใช้สอย
270,000
ค่าวัสดุ
638,000
ค่าสาธารณูปโภค
0
งบลงทุน
156,500
ค่าครุภัณฑ์
156,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0
รวม
4,228,800

งานไฟฟ้าถนน
0
0
1,010,000
0
10,000
1,000,000
0
10,610,000
10,000
10,600,000
11,620,000

งานสวนสาธารณะ
0
0
22,000
0
0
20,000
2,000
0
0
0
22,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
0
0
85,000
0
50,000
35,000
0
0
0
0
85,000

รวม
2,998,200
2,998,200
2,191,100
166,100
330,000
1,693,000
2,000
10,766,500
166,500
10,600,000
15,955,800
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
สร้างความเข้มแข็งของ
ความเข้มแข็งชุมชน
ชุมชน
30,000
943,000
30,000
943,000
0
0
0
200,000
0
200,000
รวม
30,000
1,143,000

รวม
973,000
973,000
0
200,000
200,000
1,173,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานกีฬาและนันทนาการ
761,000
10,000
535,000
105,000
111,000
1,810,000
0
1,810,000
2,571,000

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
910,000
0
910,000
0
0
0
0
0
910,000

รวม
1,671,000
10,000
1,445,000
105,000
111,000
1,810,000
0
1,810,000
3,481,000

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

งบกลาง
3,367,230
2,454,740
912,490
3,367,230

รวม
3,367,230
2,454,740
912,490
3,367,230
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสํานักท้อน และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวน รวมทั้งสิ้น
63,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน

ยอดรวม

ด้านการดําเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง

3,367,230

ด้านบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

6,228,120

แผนงานเคหะและชุมชน

15,955,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3,481,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,173,000

แผนงานการศึกษา

11,432,600

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

19,047,810

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,314,440

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้

63,000,000
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

งบ

ยอดรวม

งบกลาง

1,041,800.00

งบบุคลากร

725,000.00

งบดําเนินการ

795,700.00

งบลงทุน

50,000.00

งบรายจ่ายอื่น

1,595,400.00

รวมรายจ่าย

4,207,900.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสํานักท้อนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสํานักท้อน มีหน้าทีร่ ักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)...................................................
( นายบรรเจิด จิตต์เจริญ )
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลสํานักท้อน

เห็นชอบ
(ลงนาม).....................................................
(......................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของ
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
•
•
•
•

รายงานประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน

รายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
รายรับจริง
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2555

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีป้าย

รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์

3,689,967.30
39,856.60
152,255.00

4,461,603.01
40,127.70
186,703.40

-

-

4,800,000.00
40,000.00
205,000.00

3,396,949.65

3,882,078.90

4,688,434.11

-

-

5,045,000.00

67.90
1,340.00
353,640.00
19,200.00
10,800.00

1,348.30
1,180.00
408,730.00
12,150.00

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

-

-

2,000.00
1,000.00
590,000.00
68,400.00
12,000.00

-

-

2,000.00
200.00

-

-

20,000.00
500.00

1,500.00
9,100.00
-

24,020.00
-

13,760.00
-
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

3,168,578.00
59,150.65
169,221.00

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 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2555

8,900.00
-

11,750.00
-

14,900.00
-

-

-

10,000.00
500.00

4,540.00
6,000.00
940,877.00
5,000.00
124,450.00

7,350.00
6,100.00
80,959.00
5,000.00
122,100.00

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

-

-

10,000.00
6,000.00
10,000.00
5,000.00
150,000.00

-

-

800.00

800.00

-

10,000.00
520.00
1,500.00

10,000.00
560.00
1,000.00

14,000.00
590.00
2,500.00

-

-

12,000.00
500.00
600.00

1,497,434.90

693,047.30

942,396.30

-

-

901,500.00

32,180.00
175,634.68
24,515.00

49,030.00
219,549.50
30,621.00

107,150.00
235,695.50
27,691.00

-

-

100,000.00
200,000.00
15,000.00

232,329.68

299,200.50

370,536.50

-

-

315,000.00
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รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ปี 2551

รายรับจริง
ปี 2552
ปี 2553

รายรับ

รายรับจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2555

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าจําหน่ายเศษของ
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

-

-

-

-

-

450,000.00

-

-

-

-

-

450,000.00

2,800.00
113,400.00
66,230.00

8,120.00
206,600.00
1,701.00
190.00

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

-

-

5,000.00
500.00
200,000.00
1,000.00
10,000.00

182,430.00

216,611.00

239,696.80

-

-

216,500.00

-

4,620.00

1,200.00

-

-

2,000.00

-

4,620.00

1,200.00

-

-

2,000.00

11,053,785.97
8,095,183.49
88,770.95
1,185,157.51
2,324,204.87

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

-

-

14,140,000.00
11,400,000.00
500,000.00
1,400,000.00
3,500,000.00

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

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

10,553,518.90
9,229,275.69
619,577.05
1,007,030.74
1,962,042.51

20
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

รวมหมวดรายได้จากทุน
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

ปี 2551

รายรับจริง
ปี 2552
ปี 2553

50,564.92
60,419.08
3,680,268.00

39,251.91
102,087.81
2,636,112.00

65,165.19
65,764.00
3,970,627.00

-

-

70,000.00
60,000.00
5,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,162,696.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

25,524,554.51

33,543,658.82

-

-

36,070,000.00

24,878,658.84

18,577,629.00

-

-

20,000,000.00

1,579,200.00

6,154,119.44

-

-

26,457,858.84

24,731,748.44

-

-

2,023,900.00

5,607,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

รายรับ
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพ ,
อาหารเสริมนม)

27,204,643.21
-

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,204,643.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (ชื่อการ
จัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
-

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
รวมทุกหมวด 59,676,484.33

-

2,023,900.00
59,101,871.05

-

5,607,500.00
70,125,170.97

-

20,000,000.00

63,000,000.00
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เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
Reserve Revenue

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2555
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

63,000,000 บาท

แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

รวม

5,045,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คําชี้แจง ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

จํานวน

4,800,000 บาท

ภาษีบํารุงท้องที่
คําชี้แจง ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

จํานวน

40,000 บาท

ภาษีป้าย
คําชี้แจง ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

จํานวน

205,000 บาท

รวม

901,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

590,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่คาดว่าจะได้รับตาม
กฎหมาย

จํานวน

68,400 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

12,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

200 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

500 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับตามกฎหมาย

จํานวน

10,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

500 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

10,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

6,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

10,000 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

800 บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

12,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

500 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

600 บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

315,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

450,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

รวม

216,500 บาท

ค่าจําหน่ายเศษของ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

5,000 บาท

เงินที่มีผู้อุทิศให้
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

500 บาท

ค่าขายแบบแปลน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

200,000 บาท

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน

1,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

10,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ

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

รวม 36,070,000 บาท
จํานวน 14,140,000 บาท
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตามจํานวนทีไ่ ด้รับจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตามจํานวนทีไ่ ด้รับจัดสรร

จํานวน 11,400,000 บาท
จํานวน

500,000 บาท

ภาษีสุรา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

1,400,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

3,500,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

70,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

60,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน

5,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
คําชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม 20,000,000 บาท
จํานวน 20,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ปี 2554

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2555

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

-

-

-

-

604,800
180,000
180,000
172,800
1,296,000
2,433,600

-

604,800
180,000
180,000
172,800
1,296,000
2,433,600

-

-

-

-

2,787,360
172,860
67,200
110,880
18,000
1,014,480
268,200
2,000,000
6,438,980
8,872,580

-

3,215,400
180,120
67,200
126,480
13,920
1,084,200
234,120
2,500,000
7,421,440
9,855,040
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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
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เงินอื่น ๆ
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

ปี 2554

ปี 2555

-

-

-

-

40,000
3,000
5,000
50,000
65,000
150,000
313,000

-

40,000
3,000
5,000
30,000
65,000
150,000
293,000

-

-

-

-

400,000
90,000

-

400,000
180,000

-

-

-

-

-

-

520,000

-

-

-

-

40,000
20,000

-

40,000
15,000
20,000

-

-

-

-

400,000
100,000

-

500,000
20,000
5,000
-

27
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตําบลสํานักท้อน
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
โครงการจัดทํารายงานกิจการ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
โครงการแถลงข่าว สรุปผลงานทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศ ผู้ดําเนินรายการทางเสียงตามสาย
โครงการคุณธรรมดี นําชีวีเป็นสุข

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รายรับ

ปี 2551

โครงการฝึกอบรมสัมมนาแก่บุคลากรของเทศบาล
โครงการอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
400,000
5,000
161,700
40,000
1,656,700

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
500,000
40,000
190,000
2,430,000

ปี 2554

รวมค่าวัสดุ

-

-

-

-

130,000
5,000
25,000
20,000
20,000
140,000
15,000
50,000
405,000

-

215,000
5,000
50,000
50,000
20,000
220,000
15,000
80,000
655,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

300,000
30,000
36,000
85,000
55,000
506,000
2,880,700

-

350,000
40,000
36,000
70,000
55,000
551,000
3,929,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
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รวมค่าใช้สอย

-

รายรับ

ปี 2551

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2554

-

-

-

-

6,000
30,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000

-

-

-

-

160,000
28,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000
524,000

-

ปี 2555

80,000
1,138,000
-

-

19,000
24,000

-

7,000

-

21,500
6,500
105,390
1,401,390
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกและถอดข้อความ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถโดยสาร
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

รายรับ

ปี 2551

ปี 2554

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2555

-

-

-

-

50,000
25,000
75,000
599,000

-

50,000
200,000
360,000
610,000
2,011,390

-

-

-

-

30,000

-

30,000

-

-

-

-

30,000
30,000

-

30,000
30,000

-

-

-

-

75,000
75,000
75,000
12,457,280

-

80,000
80,000
80,000
15,905,430
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงป้ายประวัติอาคารสํานักงาน
ปรับปรุงห้องสํานักปลัดเทศบาล
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ปี 2554

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2555

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

-

-

-

1,186,260
87,360
149,280
659,640
181,560
2,264,100
2,264,100

-

1,496,760
96,900
168,360
694,080
155,280
2,611,380
2,611,380

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

30,000
36,000
40,000
80,000
186,000

-

30,000
36,000
20,000
80,000
166,000

-

-

-

-

60,000

-

40,000

-

-

-

-

30,000

-

30,000

-

-

-

-

80,000

-

50,000

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

-

รายรับ

ปี 2551

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
20,000
25,000
215,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
20,000
25,000
165,000

ปี 2554

รวมค่าใช้สอย

-

รวมค่าวัสดุ

-

-

-

-

80,000
20,000
50,000
50,000
200,000

-

60,000
20,000
60,000
50,000
190,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

10,000
10,000
20,000
621,000

-

521,000

-

-

-

-

39,000

-

-

-

-

-

26,000
10,000
10,000
85,000
85,000
2,970,100

-

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานบริหารงานคลัง

10,000
10,000
10,000
3,142,380
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายรับ

ปี 2551
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

-

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
15,427,380

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
19,047,810

ปี 2554

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

-

-

-

349,320
7,560
472,680
7,560
453,960
137,640
1,428,720
1,428,720

-

308,880
1,800
522,000
528,720
146,040
1,507,440
1,507,440

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

5,000
5,000
70,000
80,000

-

5,000
5,000
50,000
60,000

-

-

-

-

20,000

-

20,000

-

-

-

-

20,000
10,000

-

10,000
10,000

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

-

รายรับ

ปี 2551

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
50,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
40,000

ปี 2554

รวมค่าใช้สอย

-

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

10,000
5,000
2,000
10,000
27,000
157,000

-

10,000
5,000
2,000
20,000
37,000
137,000

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

6,000
125,000
131,000
131,000
1,716,720

-

120,000
120,000
120,000
1,764,440

-

-

-

-

120,000

-

120,000

-

-

-

-

120,000
120,000

-

120,000
120,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานเทศกิจ

รวมค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินการ
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งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการ อปพร. ร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม
และยาเสพติด

รายรับ

ปี 2551

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
120,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
120,000

ปี 2554

งานเทศกิจ

-

รวมค่าใช้สอย

-

-

-

-

120,000
10,000
130,000

-

150,000
15,000
165,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

10,000
30,000
180,000
40,000
50,000
310,000
440,000

-

5,000
30,000
180,000
50,000
265,000
430,000

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

56,500
56,500
56,500
496,500
2,333,220

-

430,000
2,314,440

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่สมาชิก อปพร.
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุอื่น
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ปี 2554

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2555

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

-

-

-

508,500
30,480
470,280
98,760
1,108,020
1,108,020

-

654,300
36,000
514,680
95,160
1,300,140
1,300,140

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

5,000
10,000
5,000
20,000
40,000

-

5,000
23,400
10,000
10,000
48,400

-

-

-

-

50,000

-

30,000

-

-

-

-

40,000
10,000
100,000

-

20,000
10,000
60,000

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

-

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

ปี 2554

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2555

-

-

-

-

30,000
5,000
36,000
15,000
30,000
116,000
256,000

-

-

-

-

-

6,000
7,000

-

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

-

-

-

-

26,000
25,000
64,000
64,000
1,428,020

-

5,000
5,000
5,000
1,521,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

-

-

-

-

237,240
54,000
291,240

-

340,560
54,000
394,560

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 5 ฟุต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

30,000
5,000
38,000
10,000
25,000
108,000
216,400

-

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รายรับ

ปี 2551
รวมงบบุคลากร

-

ปี 2554
291,240

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
394,560

ปี 2554

-

-

-

-

120,000

-

20,000

-

-

-

-

100,000
10,000

-

100,000
10,000

-

-

-

-

100,000

-

120,000

-

-

-

-

50,000

-

50,000

-

-

-

-

200,000

-

20,000
90,000

-

-

-

-

1,570,560
20,000
2,170,560

-

1,672,480
15,000
2,097,480

-

-

-

-

30,000
15,000
40,000
3,070,240
10,000

-

30,000
25,000
70,000
3,139,500
10,000
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งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่นสําหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุก่อสร้าง

-

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

รายรับ

ปี 2551

วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
20,000
20,000
161,600
3,366,840

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
20,000
20,000
172,800
3,487,300

ปี 2554

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

60,000
50,000
7,000
117,000
5,654,400

-

65,000
40,000
7,000
112,000
5,696,780

-

-

-

-

6,000
35,000

-

30,000

-

-

-

-

9,500

-

-

-

-

-

-

52,000
15,000
117,500

-

5,000
35,000

-

-

-

-

200,000

-

-

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา
ค่าโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต
ค่าจัดซื้อตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสํานักท้อน
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รวมค่าวัสดุ

-

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

ปี 2554

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2555

-

-

-

100,000
300,000
417,500

-

500,000
500,000
535,000

-

-

-

-

3,087,720
3,087,720
3,087,720
9,450,860

-

3,114,720
3,114,720
3,114,720
9,741,060

-

-

-

-

50,000

-

50,000

-

-

-

-

60,000

-

60,000
60,000

รวมค่าใช้สอย

-

-

-

-

110,000

-

170,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

80,000
80,000
190,000

-

170,000

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา
โครงการฝึกอบรมค่ายเยาชนซัมเมอร์แคมป์
โครงการจัดหาหนังสือประจําที่อ่านหนังสือ
ประจําชุมชน
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์
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-

รายรับ

ปี 2551

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
190,000
11,068,880

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
170,000
11,432,600

ปี 2554

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

-

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

-

-

-

1,003,200
776,400
68,640
845,520
244,800
2,938,560
2,938,560

-

1,013,160
18,000
864,480
21,960
884,280
223,440
3,025,320
3,025,320

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

75,600
70,800
100,000
246,400

-

80,000
58,800
100,000
238,800

-

-

-

-

220,000

-

150,000

-

-

-

-

15,000

-

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

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

-
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการสํานักงานไร้พุง

รายรับ

ปี 2551

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

-

ปี 2554
28,000
30,000
293,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
10,000
30,000
190,000
20,000
2,000
60,000
350,000
2,000
30,000
464,000
892,800

ปี 2554

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

30,000
2,000
40,000
400,000
2,000
40,000
514,000
1,053,400

-

-

-

-

-

37,300

-

-

-

-

-

60,000
97,300
97,300
4,089,260

-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

2,200,000
80,000
2,280,000
2,280,000
6,198,120
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รวมค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

รายรับ

ปี 2551

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวมค่าใช้สอย
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข

-

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

4,089,260

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2555
30,000
30,000
30,000
6,228,120

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

-

-

-

1,119,960
51,360
1,266,600
400,440
2,838,360
2,838,360

-

1,353,960
48,000
1,260,960
335,280
2,998,200
2,998,200

รวมค่าตอบแทน

-

-

-

-

15,000
112,200
40,000
35,000
202,200

-

10,000
120,000
26,100
10,000
166,100

-

-

-

-

100,000

-

100,000

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

-

รายรับ

ปี 2551

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสํานักท้อน
จังหวัดระยอง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

-

-

ปี 2554
450,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
100,000

ปี 2554

-

-

-

10,000
80,000
640,000

-

10,000
60,000
270,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

35,000
60,000
500,000
30,000
50,000
45,000
720,000
1,562,200

-

45,000
50,000
500,000
3,000
10,000
30,000
638,000
1,074,100

-

-

-

-

-

-

99,000

-

-

-

-

-

-

15,000

-

-

-

-

-

-

15,000
7,500

-

-

-

-

38,000

-

-
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รวมค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าจัดซื้อแบบจําลองลักษณะภูมิประเทศ
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม/ตัด แบบใช้แก๊ส
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซื้อกล้องสํารวจแบบอิเล็คทรอนิค ชนิดวัดระยะทางได้
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

ปี 2554

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2555

-

-

-

350,000
35,000

-

-

-

-

-

10,000
75,000
508,000

-

20,000
156,500

-

-

-

-

20,000
20,000
528,000
4,928,560

-

156,500
4,228,800

รวมค่าใช้สอย

-

-

-

-

10,000
10,000

-

10,000
10,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

450,000
350,000
800,000
810,000

-

500,000
500,000
1,000,000
1,010,000

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

-
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-

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

ปี 2554

ปี 2555

-

-

-

-

25,000
25,000

-

10,000
10,000

-

-

-

-

-

-

1,290,000

-

-

-

-

-

-

2,090,000
3,340,000

-

-

-

-

-

-

800,000
3,000,000

-

-

-

-

1,521,000

-

-

-

-

-

-

1,339,000

-

-

-

-

-

-

1,282,000

-

-

-

-

-

-

382,000

-

-
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยเทศบาล 20
เชื่อมซอยเทศบาล 18/1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 21
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ถนนสายสํานักท้อนสระแก้ว ฝั่งทางขวา (ช่วงสามแยกปากทางวัดสมบูรณารามหน้าเทศบาล)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยเทศบาล 10/1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบ
ระบายน้ํา ซอยเทศบาล 35/5 , ซอยเทศบาล 35/6
(ปั๋ง 1, ปั๋ง 2) รวมซอยเทศบาล 35 ถึงรางเดิม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.
ซอยเทศบาล 22/3 แยกขวา (ซอยลุงไปล่) หมู่ 1
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 4
และซอยแยก หมู่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.
ซอยเทศบาล 35 (หลังบ้านอาจารย์วารินทร์) หมู่ 6
โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยสัมฤทธิ์ผล
และซอยแยก หมู่ 3

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รายรับ

ปี 2551

โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 48
(สระแก้วซอย 2) หมู่ 3
โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยลุงเที่ยง หมู่ 3
โครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปา ซอยเทศบาล 2/1
(ตาพล) หมู่ 5
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งานไฟฟ้าถนน
งานสวนสาธารณะ

-

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
1,438,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2554

ปี 2555
-

-

-

-

-

878,000
1,131,000

-

-

-

-

-

80,000
8,051,000
8,076,000
8,886,000

-

80,000
10,600,000
10,610,000
11,620,000

รวมค่าวัสดุ

-

-

-

-

75,000
75,000

-

20,000
20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
งานสวนสาธารณะ

-

-

-

-

2,000
2,000
77,000
77,000

-

2,000
2,000
22,000
22,000

งบดําเนินการ
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ําประปา

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

-

รายรับ

ปี 2551

โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
50,000
50,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
50,000
50,000

ปี 2554

รวมค่าใช้สอย

-

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

80,000
15,000
95,000
145,000
145,000
14,036,560

-

30,000
5,000
35,000
85,000
85,000
15,955,800

-

-

-

-

30,000
30,000
30,000
30,000

-

30,000
30,000
30,000
30,000

-

-

-

-

50,000

-

-

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครื่องแต่งกาย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานคุณภาพชีวิต
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

48
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)

รายรับ

ปี 2551

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

ปี 2554
120,000
50,000
80,000
-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
120,000
50,000
100,000
5,000

ปี 2554

-

-

-

-

150,000
30,000
500,000
20,000
10,000

-

20,000
100,000
30,000
500,000
18,000
-

-

-

-

-

50,000
50,000
10,000
100,000
30,000
50,000
20,000
20,000
1,340,000

-

943,000

-

-

-

-

150,000
150,000
1,490,000

-

943,000
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โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสุขาภิบาลอาหาร
โครงการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ
โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในเขตเทศบาลตําบล
สํานักท้อน
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
โครงการจัดทําแผนชุมชน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทํางานช่วงปิดภาดเรียนฤดูร้อน
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตําบลสํานักท้อน
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
โครงการบอกลายุงลาย บ๊ายบายไข้เลือดออก
โครงการส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้มีรายได้น้อย
โครงการวัยรุ่น วัยใสปลอดภัยเอดส์และสารเสพติด
โครงการส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน"
รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนัทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

ปี 2554

ปี 2555

-

-

-

-

200,000
200,000
200,000
1,690,000
1,720,000

-

200,000
200,000
200,000
1,143,000
1,173,000

-

-

-

-

10,000
10,000

-

10,000
10,000

-

-

-

-

30,000

-

5,000

-

-

-

-

100,000
350,000
30,000
40,000
550,000

-

100,000
350,000
30,000
50,000
535,000

-

-

-

-

15,000

-

5,000
15,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รายรับ

ปี 2551

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

-

ปี 2554
10,000
10,000
35,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2555
10,000
15,000
60,000
105,000
70,000
40,000
1,000
111,000
761,000

ปี 2554

รวมค่าวัสดุ

-

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

60,000
50,000
1,000
111,000
706,000

-

รวมค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

400,000
400,000

-

-

-

-

-

400,000

-

700,000
200,000

-

-

-

-

-

700,000

-

-

-

-

-

200,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา
ค่าโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ํา

200,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
โครงการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานวัฒนธรรม
บริเวณสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
โครงการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง บริเวณสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
โครงการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานจอดรถ
บริเวณสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม

-

รายรับ
โครงการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง
บริเวณสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
โครงการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล
บริเวณสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

-

-

ปี 2554
600,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-

ปี 2554

ปี 2555
-

-

-

-

-

400,000

-

-

-

-

-

-

10,000
1,610,000
2,010,000
2,716,000

-

10,000
1,810,000
1,810,000
2,571,000

-

-

-

-

50,000
350,000
350,000
143,000

-

50,000
400,000
350,000
100,000

-

-

-

-

20,000
913,000
913,000
913,000
3,629,000

-

10,000
910,000
910,000
910,000
3,481,000
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งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดงานวันผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ วันสําคัญทางศาสนา
และงานรัฐพิธี
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดําเนินการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ปี 2551

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553
-

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ปี 2554

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2555

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชําระหนี้เงินต้น
ค่าชําระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพคนชรา
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
สํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินช่วยพิเศษ

-

-

-

412,080
37,960
747,230
2,262,000
456,000
156,000
200,000
527,040
10,000
4,808,310

-

421,150
28,890
759,390
240,000
132,000
150,000
170,000
552,310
1,000
2,454,740

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

-

-

-

-

693,584
15,000
2,000
1,500
712,084
5,520,394
57,824,694

-

859,990
22,000
30,000
500
912,490
3,367,230
63,000,000
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รวมงบกลาง

-
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

รวม 15,905,430 บาท
รวม

9,855,040 บาท

รวม

2,433,600 บาท

เงินเดือนนายก / รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
เดือนละ 13,200 บาท/คน

จํานวน

604,800 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก / รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท/คน

จํานวน

180,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
เดือนละ 4,500 บาท/คน

จํานวน

180,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท

จํานวน

172,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 10 คน เดือนละ 8,400 บาท/คน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งประธานสภาเทศบาล
เดือนละ 13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
เดือนละ 10,800 บาท

จํานวน

1,296,000 บาท

รวม

7,421,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

3,215,400 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ
5,600 บาท

จํานวน

180,120 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล ที่มีสทิ ธิได้รับตาม
ระเบียบ

จํานวน

67,200 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําเงิน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

จํานวน

126,480 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา

จํานวน

13,920 บาท

จํานวน

1,084,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

234,120 บาท

จํานวน

2,500,000 บาท

รวม

3,929,000 บาท

รวม

293,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เป็นค่าตอบแทนการสอบของกรรมการ
และ/หรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ

จํานวน

40,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ ดํารงตําแหน่งประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาลสมาชิ กสภาเทศบาล เลขานุ การนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 จ่ายเป็นค่า เบี้ย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับ
ข้าราชการอื่น หรือบุคคลภายนอกที่ให้การช่วยเหลือเทศบาล

จํานวน

3,000 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

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เงินอื่น
ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) เพื่อจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน

30,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื ่อ จ่า ยเป็น เงิน ช่ว ยเหลือ การศึก ษาบุต รของพนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

65,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยเงิ นสวั ส ดิ การเกี่ ยวกั บการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

150,000 บาท

รวม

2,430,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่า ธรรมเนีย มป้า ยรถยนต์ ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนีย มขอ
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- ค่าลงทะเบียนต่า ง ๆ สํ าหรั บการเข้ าร่ วมประชุ ม หรื อฝึก อบรม
ของเจ้า หน้า ที่ท้อ งถิ่น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่า จ้า งเหมาบริก ารเพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า จ้า งเหมาบริก ารให้ผู ้ร ับ จ้า ง
ทํา การอย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความ
จําเป็น
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ
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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 งถิ่นกับองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นกับรัฐ 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 ซึ่งมี อาหารว่าง หรื อขนม
ประกอบ รวมทั้งค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกที่จะมอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม
โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริงปีที่ล่วงมา ไม่รวมเงินกู้
เงินอุดหนุน เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 โดยแยกตั้งจ่ายเป็น 2 ลักษณะ คือ
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น

180,000 บาท

รวม

1,850,000 บาท

จํานวน

520,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบล
สํานักท้อน
เพื่ อ เป็ นค่ าใช้ จ่ า ยในโครงการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลสํานักท้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ค่า ตอบแทน ค่า ล่ว งเวลา ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้และเกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2072 ลงวัน ที่ 14 มิถุน ายน 2554 (แผนพัฒนา
สามปี 55-57 หน้า 96)
โครงการจัดงานวันเทศบาล
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เทศบาล เช่ น
ค่าปั จจั ยถวายพระ ค่า ภั ตตาหาร ค่ าดอกไม้ ธูปเที ยน ค่าวั ส ดุ
อุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น (แผนพัฒนาสามปี 55-57
หน้า 117)
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โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน ค่าดอกไม้
พานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น (แผนพัฒนาสามปี 55-57
หน้า 117)

จํานวน

15,000 บาท

โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล และ
ค่า ใช้ จ่ า ยอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (แผนพั ฒ นาสามปี 55-57 หน้ า
118)

จํานวน

20,000 บาท

โครงการจัดทํารายงานกิจการ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสาร รายงานกิจกรรมของเทศบาล
จัดทําป้ายและสื่อประชาสัม พัน ธ์ต่า ง ๆ และค่า ใช้จ่า ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ( แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 118 )

จํานวน

500,000 บาท

โครงการแถลงข่าว สรุปผลงานทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
เพื่ อเป็ นค่าใช้ จ่ายในโครงการแถลงข่ าว สรุ ปผลงานทางสื่อมวลชน
แขนงต่ าง ๆ เช่น ค่า วัส ดุอุ ป กรณ์ ค่ าเอกสาร ค่า จัด ทํ า สื ่อ
ประชาสัม พัน ธ์ต่า ง ๆ ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม
และค่า ใช้จ ่า ยอื ่น ๆ ที ่จํ า เป็น (แผนพั ฒ นาสามปี 55-57
หน้า 119)

จํานวน

20,000 บาท

โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศ ผู้ดําเนินรายการทางเสียงตามสาย
เพื่ อเป็ นค่าใช้ จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ ประกาศ ผู้ดําเนินรายการ
ทางเสี ยงตามสาย เช่น ค่า วัส ดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 119)

จํานวน

5,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาสําหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีการเปิด-ปิดการอบรม
สัม มนา ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ค่า ตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ตามหนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก
ที ่ มท 0808.2/ว2072 ลงวัน ที ่ 14 มิถ ุน ายน 2554
( แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 120 )

จํานวน

500,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน เป็นต้น

จํานวน

40,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล
ค่าบํารุงรักษารายเดือน/รายปี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ
เครื่องขยายเสียงที่ติดตั้งในชุมชน และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000.- บาท ฯลฯ

190,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

655,000 บาท

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

จํานวน

215,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิว ส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ ายเป็นค่าวัสดุ งานบ้ านงานครัว 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

50,000 บาท

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

จํานวน

50,000 บาท

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

จํานวน

20,000 บาท

62

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย แผ่นซีดี
เทปคลาสเสท ม้วนบันทึกวีดีโอ ฯลฯ

จํานวน

15,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่ นวงจรอิเล็ กทรอนิ กส์ , เครื่องอ่านและบั นทึกข้อมูล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

80,000 บาท

รวม

551,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ใ นอาคารสํานักงาน อาคารป้องกัน
โรงพัสดุ และอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของสํานักปลัดเทศบาล

จํานวน

350,000 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

40,000 บาท

ค่าโทรศัพท์
สํา หรั บ จ่า ยเป็ นค่ า โทรศั พ ท์ใ นการติ ด ต่ อราชการทั้ ง ภายในประเทศ
ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
ด้วย

จํานวน

36,000 บาท

ค่าไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
และค่าบริการต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้กับที่ทําการไปรษณีย์

จํานวน

70,000 บาท

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสาร ค่าบริการจัดทําเว็บไซด์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน

55,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,011,390 บาท

รวม

1,401,390 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

1,138,000 บาท

ครุภัณฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกและถอดข้อความ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกและถอดข้อความ ระบบดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าดังนี้
- สามารถเชื่ อมต่อกั บคอมพิ วเตอร์สําหรับการดาวน์โหลดข้ อมู ล
ผ่านตัวเครื่อง
- อุ ปกรณ์ ชุ ดบั นทึ ก-ถอดเสี ยงการประชุ ม สามารถเชื่ อมต่ อกั บ
คอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ตยูเอสบี
- มีหน่วยความจําเมมโมรี่การ์ด สามารถบันทึกเสียงได้ไม่น้อยกว่า
10 ชั่วโมง
- เครื่องบันทึกเสียงมีช่อง Mic ที่ตัวเครื่อง สามารถบันทึกเสียง
จากชุดบันทึกเสียงหรือบันทึกในห้องประชุมได้
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีผลในทางระเบียบกฎหมาย
ของทางราชการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องนําข้อมูลมาประกอบเอกสาร
เพื่อใช้เป็นหลักฐานของทางราชการ รวมทั้งผู้บริหารสามารถสั่งการ
และผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ เช่น บันทึกและถอดเทปในการประชุมสภาเทศบาล
การประชุมคณะผู้บริหาร การประชุมประจําเดือน เป็นต้น ซึ่ง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความ
ความประหยั ด จึ ง ขอจั ด หานอกราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 126)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถโดยสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน
เครื่อ งยนต์ดีเ ซล ปริม าตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํา กว่า 2,400 ซีซี
เป็น ราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
โดยครุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
ของสํานักงบประมาณ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 128)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อกล้ อ งถ่ า ยภาพนิ่ ง ระบบดิ จิ ต อล DSLR
จํานวน 1 กล้อง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าดังนี้
- สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
- ระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ถ่ายภาพผลงานและกิจกรรมต่างๆ
เพื่อนําเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความ
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคา
ในท้องถิ่นทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 127)

จํานวน

19,000 บาท

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี ( LCD TV )
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี ( LCD TV ) จํานวน 1 เครือ่ ง
โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าดังนี้
- ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ ( Resolution)
1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ําไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
- ค่าความสว่าง ( Brightness ) ไม่ต่ํากว่า 450 cd/m2
- ค่าคอนทราสต์ (Contrast ) ไม่ต่ํากว่า 1000 : 1
- ความเร็วการแสงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response
Time ) ขั้นต่ํา 8 มิลลิวินาที (ms)
- ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วยช่องรับสัญญาณโทรทัศน์
VCD DVD และ Computer
- ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 127 )

จํานวน

24,000 บาท
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า จํานวน 1 ถัง โดยมีขนาด
ความจุไม่ต่ํากว่า 14 ลิตร ถังทําด้วยสแตนเลส โดยครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อให้สามารถรองรับการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวน
มาก เช่น การจัดประชุมประชาคม การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากหน่ ว ยงานอื่ น ฯลฯ เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด เตรี ย มอาหารว่ า งและ
เครื่องดื่มให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเพียงพอ ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดและจะดํา เนิ น การด้ว ยความความประหยั ด
จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาในท้องถิ่นทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 127)

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

21,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง สํานักงาน โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่า ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีความเร็ว
ของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
300 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 14 นิ้ว
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b , g) และ
Bluetooth
โดยกําหนดราคาครุภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานและราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (แผนพัฒนาสามปี
55-57 หน้า 128)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่า ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200 x 2,400 dpi
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
โดยกําหนดราคาครุภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรฐานและราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (แผนพัฒนาสามปี
55-57 หน้า 128)

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 ษาโครงสร้า งของครุภ ั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

105,390 บาท

รวม

610,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่ า บํา รุ ง รั ก ษา และปรับ ปรุง ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
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โครงการปรับปรุงห้องสํานักปลัดเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสํานักปลัดเทศบาล โดยการจัดทําตู้
เก็บเอกสารและชั้นวางเอกสาร (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า
128)

จํานวน

200,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ โดยการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา ปรับยกระดับพื้น คสล. ก่อสร้างผนัง กั้นห้อง
และย้ายประตูเหล็กม้วน (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 129)

จํานวน

360,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ของเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 130)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- โครงการร่วมกิจกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจําปี 2555 เป็นเงิน 15,000 บาท
- โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจําปี
2555 เป็นเงิน 15,000 บาท
- โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสุนทรภู่ เป็นเงิน 5,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอบ้านฉาง ที่ รย 0517/1298 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2554 (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 115 )
- โครงการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 29 ประจําปี 2554
จังหวัดระยอง เป็นเงิน 45,000 บาท
ตามหนังสืออําเภอบ้านฉาง ที่ รย 0037.11/536 ลงวันที่ 15
มิถุนายน 2554 และหนังสืออําเภอบ้านฉางที่ รย 0037.11/600 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2554 (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 115 )
จะดําเนินการเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1212 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2553
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,142,380 บาท

รวม

2,611,380 บาท

รวม

2,611,380 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

1,496,760 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

96,900 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําเงิน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

จํานวน

168,360 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนักงานจ้าง

จํานวน

694,080 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

155,280 บาท

รวม

521,000 บาท

รวม

166,000 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

30,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน

36,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยเงิ นสวั ส ดิ การเกี่ ยวกั บการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

80,000 บาท

รวม

165,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่าธรรมเนียมขอเลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับการเข้าร่วมประชุม หรือฝึกอบรม
ของ เจ้า หน้า ที่ท้อ งถิ่น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่า จ้า งเหมาบริก ารเพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า จ้า งเหมาบริก ารให้ผู ้ร ับ จ้า ง
ทําการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความ
จําเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ

จํานวน

40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
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 55-57 หน้า 123)

รวม
จํานวน

100,000 บาท
30,000 บาท

ค่าใช้สอย
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ ตามหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว2072 ลง
วัน ที่ 14 มิถ ุน ายน 2554 (แผนพัฒ นาสามปี 55-57 หน้ า
125)

จํานวน

50,000 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 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

25,000 บาท

รวม

190,000 บาท

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

จํานวน

60,000 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

60,000 บาท

ค่าวัสดุ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

50,000 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

1,764,440 บาท

รวม

1,507,440 บาท

รวม

1,507,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

308,880 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล

จํานวน

1,800 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําเงิน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

จํานวน

522,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนักงานจ้าง

จํานวน

528,720 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จํานวน

146,040 บาท

รวม

137,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

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
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

5,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยเงิ นสวั ส ดิ การเกี่ ยวกั บการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

50,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

10,000 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 เป็นต้น

จํานวน

10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น
ค่าธรรมเนียมขอเลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับการเข้าร่วมประชุม หรือฝึกอบรม
ของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ
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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

ค่าวัสดุ

รวม

37,000 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

2,000 บาท

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

จํานวน

20,000 บาท

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น
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งานเทศกิจ

รวม

120,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

120,000 บาท

โครงการ อปพร. ร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อปพร. ร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม
และยาเสพติด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 82)

จํานวน

120,000 บาท
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

430,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

430,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

165,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

165,000 บาท

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่สมาชิก อปพร.
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่า พาหนะ ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื ่อ งดื ่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 82)

จํานวน

150,000 บาท

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 83)

จํานวน

15,000 บาท

รวม

265,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
หัวเทียน ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

30,000 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

180,000 บาท

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 น้ํายา
เคมีดับเพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง ท่อดูดน้ําดับเพลิง ฯลฯ

จํานวน

50,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,521,540 บาท

รวม

1,300,140 บาท

รวม

1,300,140 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

654,300 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

36,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนักงานจ้าง

จํานวน

514,680 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

95,160 บาท

รวม

216,400 บาท

รวม

48,400 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

5,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน

23,400 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยเงิ นสวั ส ดิ การเกี่ ยวกั บการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

20,000 บาท

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

10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งขอต่าง ๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับการเข้าร่วมประชุม หรือฝึกอบรม
ของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

108,000 บาท

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

จํานวน

30,000 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

38,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย แผ่นซีดี
เทปคลาสเสท ม้วนบันทึกวีดีโอ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่ นวงจรอิเล็ กทรอนิ กส์ , เครื่องอ่านและบั นทึกข้อมูล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

25,000 บาท

รวม

5,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สาํ นักงาน
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
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

9,741,060 บาท

รวม

394,560 บาท

รวม

394,560 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่ อจ่ ายเป็นค่าจ้ างให้แ ก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุ งค่าจ้ าง
พนักงานจ้าง

จํานวน

340,560 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

54,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

5,696,780 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,097,480 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับการเข้าร่วมประชุม หรือฝึกอบรมของ
เจ้า หน้า ที ่ท ้อ งถิ ่น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และติดตั้งมิเตอร์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

2,062,480 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อ เป็น ค่า ใช้จ่า ยในการจัด งานวัน เด็ก แห่ง ชาติ เช่น ค่า วัส ดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ของรางวัล เละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 107)

จํานวน

100,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
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โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําวารสาร แผ่นพับ ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ สําหรับการอบรม ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้
ผู้ปกครองเด็กทราบ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 101)

จํานวน

10,000 บาท

โครงการสนับสนุนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื ่อ จ่า ยเป็ น ค่ า เครื่ อ งแบบ เสื้ อ กางเกง ชุ ด กี ฬ า ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 101)

จํานวน

120,000 บาท

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล
ค่าสมนาคุณคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 103)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการทั ศ นศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ เช่ น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 103)

จํานวน

20,000 บาท

โครงการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเล่นสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา และเครื่องเล่นสําหรับพัฒนาการ
ของเด็ก ในศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ของเทศบาล เช่น บ่อ ลูก บอล
บล็อกทราย ขั้นบันไดต่างระดับ กระดานหก ม้าโยกเยก เชือก
กระโดด ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 101)

จํานวน

90,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(1) ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ อ เป็ น รายจ่ า ยค่ า อาหารกลางวั น สํ า หรั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ของเทศบาล ทั้ง 4 แห่ง จํานวน 280 วัน (แผนพัฒนาสามปี
55-57 หน้า 102)
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่ อ เป็ น รายจ่ า ยค่ า พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เช่ น
ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่า งและเครื่ อ งดื่ ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 104)

จํานวน
ตั้งไว้

1,672,480 บาท
1,572,480 บาท

ตั้งไว้

100,000 บาท
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ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
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
ค่าวัสดุ

15,000 บาท

รวม

3,487,300 บาท

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

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิว ส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

25,000 บาท

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

จํานวน

70,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับก่อนประถม
และระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 2,171,520 บาท
- เพื่ อจ่ า ยเป็นค่ าอาหารเสริม (นม) สําหรั บศูนย์พัฒ นาเด็ ก เล็ก
เป็นเงิน 967,980 บาท
ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554

จํานวน

3,139,500 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
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง

จํานวน

10,000 บาท
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วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา กระถางดอกไม้ จอบ เสียม ยาฆ่าหญ้า ต้นไม้ ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์
แผ่ น วงจรอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ , เครื่ อ งอ่า นและบั นทึก ข้อมู ล , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุการศึกษา
เพื ่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษาเด็ ก เล็ ก เช่ น ค่ า เครื ่ อ งเขี ย น
แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน

172,800 บาท

รวม

112,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใ ช้ใ นศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ของเทศบาล
ทั้ง 4 แห่ง

จํานวน

65,000 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

40,000 บาท

ค่าโทรศัพท์
สํ า หรั บ จ่ า ยเป็ น ค่ า โทรศั พ ท์ ใ นการติ ด ต่ อ ราชการของศูน ย์พ ัฒ นา
เด็กเล็กของเทศบาล ทั้ง 4 แห่ง

จํานวน

7,000 บาท

รวม

535,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สาํ นักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน จํานวน
6 ตู้ เป็นเงิน 30,000 บาท ครุภัณฑ์ดัง กล่า วไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
สําหรับจัดเก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยายร้า จํานวน 5 ตู้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักท้อน
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จํ า นวน 1 ตู้ ซึ่ ง สามารถจั ด หาได้ ต ามราคาท้ อ งตลาดและจะ
ดําเนิ นการด้วยความประหยั ด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 126)
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
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

5,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,114,720 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,114,720 บาท

จํานวน

3,114,720 บาท

ตั้งไว้

400,320 บาท

ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่ า บํา รุ ง รั ก ษา และปรับ ปรุง ที่ดิน และสิ่ง ก่ อ สร้ า ง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพื่ อ ให้
บริ เ วณศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ภู มิ ทั ศ น์ ส วยงาม เป็ น การส่ ง เสริ ม
สุขภาพจิต และพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็ก เช่น จัดสวนหย่อม
หน้าอาคารเรียน ปรับพื้นสนามเด็กเล่น ถมดิน ทําถนนทางเดิน
ปูอิฐตัวหนอน ที่นั่งสําหรับเด็ก สนามเด็กเล่น ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้
ปลู ก ต้ น ไม้ ก่ อ สร้ า งเสาธง ฯลฯ (แผนพั ฒ นาสามปี 55-57
หน้า 104)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล เช่น กั้นห้องเรียน จัดทํากันสาดด้านหน้าและด้านข้าง
อาคารเรียน ปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องสุขา อ่างล้างมือล้างหน้าให้มี
ขนาดเหมาะสมสํ า หรั บ เด็ ก จั ด ทํ า รางระบายน้ํ า ปรั บ ปรุ ง
โรงอาหาร ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 105)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(1) อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้แก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล ทั้ง 4 แห่ง
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1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

โรงเรียนวัดสํานักกะท้อน
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
โรงเรียนวัดสมบูรณาราม

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

100,080
100,080
100,080
100,080

บาท
บาท
บาท
บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
(2) อุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนระดับก่อนประถม
และระดับประถมศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
นักเรียนระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลทั้ง 4 แห่ง จํานวน 200 วัน
ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554

ตั้งไว้

2,714,400 บาท
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

รวม

170,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม
รวม

170,000 บาท
170,000 บาท

โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือ
เรียน ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 99)

จํานวน

50,000 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 55-57
หน้า 100)

จํานวน

60,000 บาท

โครงการจัดหาหนังสือประจําที่อ่านหนังสือประจําชุมชน
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า หนั งสื อ พิ ม พ์ วารสาร ที่ วางหนัง สื อพิ ม พ์ ฯลฯ
สําหรับที่อ่านหนังสือประจําชุมชนในเขตเทศบาล (แผนพัฒนาสาม
ปี 55-57 หน้า 106)

จํานวน

60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
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แผนงานสาธารณสุข
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

6,198,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

3,025,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

1,013,160 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

18,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําเงิน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา

จํานวน

864,480 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา

จํานวน

21,960 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนักงานจ้าง

จํานวน

884,280 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

223,440 บาท

รวม

892,800 บาท

รวม

238,800 บาท

จํานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
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
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ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน

58,800 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยเงิ นสวั ส ดิ การเกี่ ยวกั บการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

100,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

10,000 บาท

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

จํานวน

10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งขอต่าง ๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับการเข้าร่วมประชุม หรือฝึกอบรม
ของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจ้างเอกชนกวาดขยะทางเท้าและ
ทําความสะอาดไหล่ทางและท่อระบายน้ํา เป็นต้น
- ค่าเช่าที่ดินสําหรับพัก และคัดแยกขยะ
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ
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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

30,000 บาท

รวม

464,000 บาท

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

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม มีดขอ ฯลฯ สําหรับ
ใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล

จํานวน

2,000 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

350,000 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

30,000 บาท

ค่าวัสดุ
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งบลงทุน

รวม

2,280,000 บาท

รวม

2,280,000 บาท

ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน 1 คัน
โดยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในการเก็บขน
ขยะมูลฝอยและเพื่อความสะดวกในการเข้าไปเก็บขนขยะในพื้นที่ที่มีความ
กว้างไม่มาก ซึ่งรถยนต์บรรทุกขยะขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปเก็บขน
ขยะได้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน จากสาเหตุขยะตกค้าง โดยสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 78)

จํานวน

2,200,000 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
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

80,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

30,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าจ้างเหมา
บริ ก ารรถยนต์ กู้ ชี พ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ นํ า ส่ ง ผู้ บ าดเจ็ บ
ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลตํ า บลสํ า นั ก ท้ อ น และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งไปยั ง
สถานพยาบาล ค่าจัดซื้อและซ่อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ หรื อ ฝึ ก อบรม
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
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แผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

4,228,800 บาท

รวม

2,998,200 บาท

รวม

2,998,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน

จํานวน

1,353,960 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

48,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
พนักงานจ้าง

จํานวน

1,260,960 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

335,280 บาท

รวม

1,074,100 บาท

รวม

166,100 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

10,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จํานวน

120,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื ่อ จ่า ยเป็น เงิน ช่ว ยเหลือ การศึก ษาบุต รของพนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

26,100 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยเงิ นสวั ส ดิ การเกี่ ยวกั บการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

110,000 บาท

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสํานักท้อน จังหวัดระยอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุม ชน
สํานักท้อน จังหวัดระยอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 (แผนพัฒนาสามปี 55-57
หน้า 77)

จํานวน

100,000 บาท

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

จํานวน

10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับการเข้าร่วมประชุม หรือฝึกอบรม
ของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ฯลฯ
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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

60,000 บาท

รวม

638,000 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

50,000 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

500,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย แผ่นซีดี
เทปคลาสเสท ม้วนบันทึกวีดีโอ ฯลฯ

จํานวน

3,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า เครื ่อ 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

30,000 บาท

ค่าวัสดุ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

156,500 บาท

รวม

156,500 บาท

จํานวน

99,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าจัดซื้อแบบจําลองลักษณะภูมิประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบจําลองภูมิประเทศ จํานวน 1 ชุด โดย
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการทราบ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ สามารถนําไปใช้ใน
การจั ด การและวางแผนการดํ า เนิ น งานต่ า งๆของเทศบาลให้ มี
ประสิทธิภาพ เช่น กรณีเกิดการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องการ
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
การศึกษาข้อมูลลักษณะความแตกต่างระหว่างแผนที่กับแบบจําลอง
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนา
สามปี 55-57 หน้า 77)
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณสมบัติไม่ต่ํากว่า ดังนี้
- ชนิดเครื่องยนต์ แบบมือถือ
- เครื่องยนต์ เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วย
อากาศ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 22.5 ซีซี
- ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
- โครงใบตัดยาวไม่น้อยกว่า 23.6 นิ้ว มีใบตัด 2 ด้าน
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตัด
แต่งพุ่มไม้ให้เป็นรูปทรง และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตําบล
สํานักท้อนให้สวยงาม ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 126)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ํากว่า ดังนี้
- ขนาดความยาวใบเลื่อยพร้อมโซ่ 12 นิ้ว
- แบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
- แรงม้าไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตัด
กิ่งไม้ใหญ่และกิ่ งไม้ที่อยู่สูง ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตําบล
สํานักท้อนให้สวยงาม ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะ
ดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 127)

จํานวน

15,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม/ตัด แบบใช้แก๊ส
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม/ตัด แบบใช้แก๊ส จํานวน 1 เครื่อง
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจํ าเป็ นต้ องใช้ ในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อซ่ อมแซมฝาท่ อระบายน้ํ า
ระบบระบายน้ํ าและถนนที่ ชํ ารุ ด ซึ่ งสามารถจั ดหาได้ ตามราคา
ท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 127)

จํานวน

7,500 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
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น

จํานวน

20,000 บาท
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งานไฟฟ้าถนน

รวม 11,620,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

1,010,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิว ส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

500,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน หิน ดิน ทราย
ดิน ลูก รัง ท่อ น้ํ า และอุป กรณ์ป ระปา ฯลฯ สํ า หรับ ใช้ใ นการ
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล

จํานวน

500,000 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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น

รวม 10,610,000 บาท
รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยเทศบาล 20 เชื่อม
ซอยเทศบาล 18/1
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คศล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม
375 เมตร พร้อมซ่อมผิวจราจรที่เสียหาย โดยก่อสร้างตามแบบ
แปลนและแผนผังของเทศบาลตําบลสํานักท้อน (แผนพัฒนาสามปี
55-57 หน้า 47)

รวม 10,600,000 บาท
จํานวน

1,290,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 21
ก่อ สร้า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก ผิว ทางกว้า ง 5.00 เมตร
ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร
โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตําบลสํานักท้อ น
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 48)

จํานวน

2,090,000 บาท

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ถนนสายสํานักท้อน - สระแก้ว
(ช่วงสามแยกปากทางวัดสมบูรณาราม-หน้าเทศบาล)
ก่อสร้ างวางท่ อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่ อพั ก คสล.
ยาว 779 เมตร โดยก่ อ สร้า งตามแบบแปลนและแผนผั ง ของ
เทศบาลตําบลสํานักท้อน (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 48)

จํานวน

3,340,000 บาท

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยเทศบาล 10/1
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม
271 เมตร พร้อมซ่อมผิวจราจรที่เสียหาย โดยก่อสร้างตามแบบ
แปลนและแผนผังของเทศบาลตําบลสํานักท้อน (แผนพัฒนาสามปี
55-57 หน้า 60)

จํานวน

800,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ํา
ซอยเทศบาล 35/5 , ซอยเทศบาล 35/6 (ปั๋ง 1 , ปั๋ง 2) รวมซอย
เทศบาล 35 ถึงรางเดิม
- ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ผิ ว ทางกว้ า ง 3.00 เมตร
ความยาวรวม 369 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,107 ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม
369 เมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม
340 เมตร

จํานวน

3,000,000 บาท
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พร้อมซ่อมผิวจราจรเดิมที่เสียหาย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและ
แผนผังของเทศบาลตําบลสํานักท้อน (แผนพัฒนาสามปี 55-57
หน้า 66)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่ า บํา รุ ง รั ก ษา และปรับ ปรุง ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ

รวม

22,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

22,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

2,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา กระถางดอกไม้ จอบ เสียม ยาฆ่าหญ้า ต้นไม้ ฯล
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ําประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้บริเวณสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

รวม

85,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

85,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

50,000 บาท

โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดปริมาณขยะชุมชน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าป้ายรณรงค์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารในการ
สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 78)

จํานวน

50,000 บาท

รวม

35,000 บาท

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

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน เครื่องกันฝน
ชุดป้องกันสารเคมี รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ

จํานวน

5,000 บาท

ค่าวัสดุ
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แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป

รวม

30,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

30,000 บาท

โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานคุณภาพชีวิต
เพื่อเป็นฝึกอบรม/ประชุมชี้แจงผู้นําชุมชน ประชาคม ค่าจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ค่ า บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
ราชการ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ โครงการ
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 95)

จํานวน

30,000 บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

1,143,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

943,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

943,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

943,000 บาท

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน ยาคุม
กําเนิด ทําหมันสุนัข - แมว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนบุคคล
ภายนอกที่ร่วมโครงการ เช่น เจ้า หน้า ที่ส าธารณสุข หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุข ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 86)

จํานวน

120,000 บาท

โครงการสุขาภิบาลอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าวัสดุ
อุป กรณ์ ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ค่า ของขวัญ
ของรางวัล ค่าป้ายรณรงค์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารใน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา
สามปี 55-57 หน้า 87)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตรวจวัดสายตา ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี
55-57 หน้า 87)

จํานวน

100,000 บาท

โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในเขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ค่า สมนาคุณ วิท ยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 55-57
หน้า 93)

จํานวน

5,000 บาท
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โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
เพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ ายตามโครงการสนั บสนุ นศู นย์ พั ฒนาครอบครั วใน
ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร
ค่ า ยานพาหนะ ค่ า เช่ า ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นโครงการ ค่ า อาหาร
ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 94)

จํานวน

20,000 บาท

โครงการจัดทําแผนชุมชน
เพื่ อ เป็น ค่ า ใช้ จ่า ยในการส่ง เสริม สนับ สนุน การจัด ประชุ ม
ประชาคม จํานวน 10 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัด ทํา แผนชุม ชน เช่น ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและ
เครื่ อ งดื่ม ค่ า วั ส ดุอุป กรณ์ และค่า ใช้จ่า ยอื่น ๆ ที่ เ กี่ย วข้อ ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553 (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 95)

จํานวน

100,000 บาท

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด เวที ป ระชาคมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
การจัดประชุมของ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทําและติดตามประเมินผลแผน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 95)

จํานวน

30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนา
สามปี 55-57 หน้า 97)

จํานวน

500,000 บาท

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทํางานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาค
เรี ย นและวั น หยุ ด เพื่ อ สร้ างรายได้ใ ห้ก ับ นัก เรีย น นัก ศึก ษา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ ว 569
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ( แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 114 )

จํานวน

18,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000.- บาท จํานวน 10 ชุมชน เป็น
เงิน 100,000.- บาท เพื่อให้ อสม. ดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ

ตั้งไว้

100,000 บาท

(2) โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพลัง
แผ่นดิน ท้องถิ่น และชุมชน จังหวัดระยอง ประจําปี ๒๕๕๕
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด จั ง หวั ด ระยอง (ศตส.จ.ระยอง) เพื่ อ ใช้
ดําเนินการในภาพรวมของจังหวัดตามโครงการบูรณาการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ด้ ว ยพลั ง แผ่ น ดิ น ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน
จั งหวั ดระยอง ประจํ าปี ๒๕๕๕ ตามหนั ง สื อ อํ า เภอบ้ า นฉาง
ที่ รย ๐๐๓๗.๑๑/๔๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตั้งไว้

100,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
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แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

2,571,000 บาท

รวม

761,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

535,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

530,000 บาท

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอุปกรณ์กีฬาสําหรับออกกําลังกาย เช่น
เสาตาข่ายกีฬา ตาข่ายกีฬา ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน นวม เป้าล่อ
มวย นกหวีด เปตอง ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ (แผนพัฒ นา
สามปี 55-57 หน้า 107)

จํานวน

100,000 บาท

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล
เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่า วัส ดุอุป กรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 107)

จํานวน

350,000 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
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งขอต่าง ๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจําเป็น
- ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
ฯลฯ
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โครงการจัดงานวันเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่ างและเครื่องดื่ ม ค่ าของขวั ญ ของรางวั ล เละค่าใช้จ่ ายอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 108)

จํานวน

30,000 บาท

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่ องดื่ ม ถ้ วยรางวั ล เหรี ยญรางวั ล เงิ นรางวั ล ค่ าสมนาคุ ณ
คณะกรรมการ ค่ าวั สดุ อุ ปกรณ์ และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 108)

จํานวน

50,000 บาท

รวม

105,000 บาท

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

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิว ส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ

จํานวน

15,000 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

15,000 บาท

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

จํานวน

60,000 บาท

ค่าวัสดุ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

111,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชน
และสระว่ายน้ํา

จํานวน

70,000 บาท

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

จํานวน

40,000 บาท

ค่าโทรศัพท์
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของเจ้าหน้าที่ประจํา
สระว่ายน้ํา

จํานวน

1,000 บาท

รวม

1,810,000 บาท

รวม

1,810,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ สํ า หรั บ เป็ น สถานที่ ก่ อ สร้ า ง
สวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม เช่น ค่าถางป่าขุดตอและปรับเกลี่ย
พื้นดิน ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 110)
โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานวัฒนธรรม บริเวณ
สวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ สํ า หรั บ เป็ น สถานที่ ก่ อ สร้ า งลาน
วัฒนธรรม บริเวณสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม เช่น ค่าถางป่า
ขุ ด ตอและปรั บ เกลี่ ย พื้ น ดิ น ฯลฯ (แผนพั ฒ นาสามปี 55-57
หน้า 110)
โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง บริเวณสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่สําหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์การ
เรี ย นรู้ ชุ ม ชนเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บริ เ วณสวนสาธารณะ
ทุ่งมะขามป้อม เช่น ค่าถางป่าขุดตอและปรับเกลี่ยพื้นดิน ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 110)
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โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณ
สวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่สําหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างลานจอดรถ
บริเวณสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม เช่น ค่าถางป่าขุดตอและ
ปรับเกลี่ยพื้นดิน ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 111)

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

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

รวม

910,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

910,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

910,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

900,000 บาท

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
เพื่อจ่า ยเป็นค่าวัส ดุอุปกรณ์ใ นการจัดฝึก อบรม เช่น ค่า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาสามปี 55-57
หน้า 99)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพื่ อจ่ ายเป็นค่าวั ส ดุอุปกรณ์ ค่าจ้างมหรสพจัดแสดง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 112)

จํานวน

400,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดงานวันผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างมหรสพจัดแสดง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 112)

จํานวน

350,000 บาท

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ วันสําคัญทางศาสนา และงาน
รัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ วันสําคัญ
ทางศาสนา และงานรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันปิยมหาราช
วั น เข้ า พรรษา วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ า อยู่ หั ว วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ
วันจักรี รวมทั้งการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ฯลฯ
โดยตั้งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่า พวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่า อาหารและเครื่อ งดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 55-57 หน้า 113)

จํานวน

100,000 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
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แผนงานงบกลาง
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

3,367,230 บาท

รวม

3,367,230 บาท

รวม

2,454,740 บาท

ค่าชําระหนีเ้ งินต้น
เพื่อ ชํา ระหนี้ค่า ก่อ สร้า งอาคารสํา นัก งานเทศบาลตํา บลสํา นัก ท้อ น
ตามสั ญ ญาเลขที่ 1899/35/2547 ลงวั น ที่ 5 มกราคม 2547
เป็นการจ่า ยงวดที่ 8 ใน 10 งวด เป็น เงิน 421,143.03 บาท
(ปัดเป็น 421,150 บาท)

จํานวน

421,150 บาท

ค่าชําระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตํา บล
สํานั กท้อน ตามสัญญาเลขที่ 1899/35/2547 ลงวั นที่ 5 มกราคม
2547 เป็นการจ่ายงวดที่ 8 ใน 10 งวด เป็นเงิน 28,881.55 บาท
(ปัดเป็น 28,890 บาท)

จํานวน

28,890 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลา
จัด เก็บ เงิน สมทบเพื ่อ การให้ป ระโยชน์ท ดแทนกรณีว่า งงาน พ.ศ.
2546 ประกอบกับความตามข้อ 33 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 กําหนดให้เทศบาลเป็นผู้
ชํา ระค่า เบี้ย ประกัน สัง คมแทนพนัก งานจ้า ง จึง คํา นวณอัต ราเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และเทศบาลสมทบเพิ่มให้หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

จํานวน

759,390 บาท

งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนชรา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา
ตามภารกิจถ่า ยโอนจากบัญ ชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และ
นอกเหนือ จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 โดยจ่า ยเป็นค่า เบี้ย ยัง
ชีพให้แก่คนชราในเขตเทศบาล จํานวน 40 ราย

จํานวน

240,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
ตามภารกิจถ่า ยโอนจากบัญ ชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และ
นอกเหนือ จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพให้แก่คนพิการทุกประเภทในเขตเทศบาล จํานวน 22 ราย

132,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยโรคเอดส์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ ตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐ บาล
และนอกเหนือ จากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล จํานวน 25 ราย

จํานวน

150,000 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

170,000 บาท
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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
ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2542
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) เงินทุนเพื่อการศึกษา หรือพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
และเจ้า หน้า ที่ท้อ งถิ่น ตามหนัง สือ สั่ง การของกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 2428 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552
ตัง้ ไว้
(4) เงินทุนการศึกษา
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
(5) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จ า ก ก อ ง ทุน ห ลัก ป ร ะ กัน สุข ภา พแ ห่ง ช า ติ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่
3 เมษายน 2550

552,310 บาท
66,310 บาท

100,000 บาท

126,000 บาท

20,000 บาท

240,000 บาท
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เงินช่วยพิเศษ
จํานวน
ประเภทเงินช่วยค่าทําศพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนั ก งานจ้ า ง ที่ เ สี ย ชี วิ ต ในระหว่ า งรั บ ราชการ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1764 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2547

1,000 บาท

บําเหน็จ / บํานาญ
จํานวน
ตั้งไว้
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน สมทบกองทุน บํา เหน็จ บํา นาญข้า ราชการส่ว น
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2542) โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสอง ของรายได้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้จาก
พันธบัตร เป็นไปตามหนังสือ สถ. ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 45
ลงวันที่ 24 ส.ค. 2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.5/ว41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553
ตัง้ ไว้
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วน
ท้องถิ่น สําหรับพนักงานเทศบาลที่รับบํานาญกับทางเทศบาล
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.5/ว30 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554
ตัง้ ไว้
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น สําหรับพนักงานเทศบาลที่รับบํานาญกับทางเทศบาล
ตัง้ ไว้
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา สําหรับลูกจ้างประจําที่
เกษียณอายุราชการในปีนั้น หรือออกจากราชการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว0691 ลงวันที่
4 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.5/ว391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

912,490 บาท
859,990 บาท

22,000 บาท

30,000 บาท

500 บาท

1

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

ส่วนที่ 4
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของ
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
•
•
•
•

รายงานประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เฉพาะการสถานธนานุบาล

2

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบเฉพาะการสถานธนานุบาล
2,258,080.90 บาท รายจ่ายจริง...........................................บาท
1,920,540.44
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีรายรับจริง ....................................
28,953,976.93
กู้เงินจากธนาคาร / ก.ส.ท. / อื่น ๆ ...................................................บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
3,000,000.00
....................................................บาท
111,387.56
มีกําไรสุทธิ...................................บาท
โดยมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
1,104,214.80
17,188,400
จํานวน...............................................บาท
มีทรัพย์รับจํานํา..................................................บาท

3

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายรับจริง
ปี 2553

รายการ

ประมาณการ
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

รายได้
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด

250,000.00

250,000.00

300,000.00

2.75

1,000.00

1,000.00

2,015,933.15

2,100,000.00

3,000,000.00

2,265,935.90

2,351,000.00

3,301,000.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยรับจํานํา
รวมรายได้
รายได้อื่น
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%

-

30,000.00

453420.00

เงินรางวัลประจําปี

-

15,000.00

226,710.00

เงินสมทบทุนหมุนเวียน

-

55,000.00

831,270.00

-

100,000.00

1,511,400.00

2,265,935.90

2,451,000.00

4,812,400.00

รวมรายได้อื่น
รวม

4

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

งบกลาง

446,182.99

676,000.00

1,041,800.00

งบบุคลากร

546,901.50

630,000.00

725,000.00

งบดําเนินการ

499,226.31

665,000.00

795,700.00

333,660.50

378,000.00

461,000.00

ค่าใช้สอย

73,411.52

85,000.00

103,200.00

ค่าวัสดุ

45,821.10

102,000.00

121,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

46,333.19

100,000.00

110,500.00

ค่าตอบแทน

งบลงทุน

36,300.00

-

50,000.00

ค่าครุภัณฑ์

36,300.00

-

50,000.00

งบรายจ่ายอื่น

22,300.00

124,000.00

1,595,400.00

1,550,910.80

2,095000.00

4,207,900.00

รวมประมาณการรายจ่าย

รายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
รายรับจริง
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2555

ปี 2554

รายได้
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด

332,037.00

239,768.00

250,000.00

-

-

300,000.00

382.39

65.51

2.75

-

-

1,000.00

1,258,420.79

1,756,560.38

2,015,933.15

-

-

3,000,000.00

-

-

-

-

3,301,000.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้เงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยรับจํานํา
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด

-

รวมรายได้ 1,590,840.18

-

1,996,393.89

-

2,265,935.90

-

รายได้อื่น
-

-

-

-

-

453,420.00

เงินรางวัลประจําปี

-

-

-

-

-

226,710.00

เงินสมทบทุนหมุนเวียน

-

-

-

-

-

831,270.00

-

-

1,511,400.00
4,812,400.00

รวมรายได้อื่น
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,590,840.18

1,996,393.89

2,265,935.90

5
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %

6

เทศบาลตําบลสํานักท้อน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ประมาณการรายรับทัง้ สิน้ 4,812,400.00 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 3,301,000.00 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

รวม

300,000.00 บาท

จํานวน

300,000.00 บาท

รวม

1,000.00 บาท

จํานวน

1,000.00 บาท

รวม

3,000,000.00 บาท

จํานวน

3,000,000.00 บาท

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%

จํานวน

453,420.00 บาท

เงินรางวัลประจําปี

จํานวน

226,710.00 บาท

เงินสมทบทุนหมุนเวียน

จํานวน

831,270.00 บาท

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยรับจํานํา
รายได้อื่น เป็นเงิน 1,511,400.00 บาท

รายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
รายจ่ายจริง
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2555

ปี 2554

งบกลาง
หมวดงบกลาง
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้

-

ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

117,723.41

ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยเทศบาล

-

ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.

59,178.08

112,500.00

-

-

745,500.00

213,182.91

215,932.00

-

-

250,000.00

-

-

20,300.00

1,143.49

-

231,073.14

175,823.34

117,750.99

-

-

26,000.00

348,796.55

449,327.82

446,182.99

-

-

1,041,800.00

เงินเดือนพนักงาน

287,524.75

314,840.00

426,923.75

-

-

590,000.00

เงินประจําตําแหน่ง

38,000.00

60,000.00

60,000.00

-

-

60,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

29,232.00

27,250.00

59,977.75

-

-

75,000.00

354,756.75

402,090.00

546,901.50

-

-

725,000.00

4,375.00

15,000.00

-

-

20,000.00

7,900.00

14,000.00

-

-

17,000.00

รวมงบกลาง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด

5,800.00
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รวมงบบุคลากร

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2555

ปี 2554

ค่าพาหนะเหมาจ่าย

48,000.00

48,000.00

48,000.00

-

-

48,000

ค่าอาหาร

89,700.00

79,000.00

113,800.00

-

-

132,000

4,710.00

7,365.00

16,839.00

-

-

30,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

10,881.00

2,102.00

36,586.00

-

-

50,000

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

41,200.00

50,200.00

55,400.00

-

-

105,000

เงินสมทบเงินสะสม

28,560.00

31,570.00

34,035.50

-

-

59,000

228,851.00

230,512.00

333,660.50

-

-

461,000.00

-

-

5,000.00

-

-

1,000.00

-

-

2,000.00

-

-

10,000.00

-

-

5,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

23,929.77
-

-

-

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

-

1,000.00

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

-

2,598.00

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

-

5,075.39

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม

-

21,764.00

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-

5,413.00

5,411.44

-

-

5,500.00

ค่าวารสาร

-

2,410.00

2,390.00

-

-

3,700.00

ค่าสอบบัญชี

-

10,000.00

10,000.00

-

-

10,000.00

-

-

10,000.00

-

-

30,000.00

1,000.00
5,076.08
-

รายจ่ายกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง

-

-

-

รายจ่ายกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

3,490.00

4,704.00

38,834.00

8
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

ค่าจ้างเหมาบริการ

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2555

ปี 2554

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

-

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

-

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

-

รวมค่าใช้สอย

88,789.00
-

7,500.00

-

-

10,000.00

3,200.00

-

-

1,000.00

-

-

10,000.00

-

27,419.77

141,753.39

73,411.52

-

-

103,200.00

8,760.45

18,916.56

25,740.10

-

-

70,000.00

660.00

-

-

5,000.00

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-

-

วัสดุงานบ้านงานครัว

1,082.00

2,257.00

3,831.00

-

-

10,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6,740.00

7,185.00

7,190.00

-

-

15,000.00

-

-

6,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-

วัสดุคอมพิวเตอร์

-

-

1,790.00

3,380.00

8,400.00

-

-

15,000.00

18,372.45

31,738.56

45,821.10

-

-

121,000.00

19,089.58

22,099.83

30,602.04

-

-

80,000.00

ค่าน้ําประปา

3,055.93

2,991.73

3,423.49

-

-

7,500.00

ค่าโทรศัพท์

2,729.77

4,183.43

10,311.66

-

-

17,000.00

ค่าไปรษณีย์

1,120.00

1,442.00

1,996.00

-

-

6,000.00

25,995.28
300,638.50

30,716.99
434,720.94

46,333.19
499,226.31

-

-

110,500.00
795,700.00

รวมค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
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รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

รายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2551

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี 2555

ปี 2554

งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ

15,000.00

20,000.00

22,300.00

-

-

24,000.00

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%

-

-

-

-

-

453,420.00

เงินรางวัลประจําปี 15%

-

-

-

-

-

226,710.00

เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%

-

-

-

-

-

831,270.00

-

-

-

-

-

60,000.00

22,300.00

-

-

1,595,400.00

36,300.00

-

-

รายจ่ายอื่น
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

รวมงบรายจ่ายอื่น

15,000.00

20,000.00

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
-

-

จัดซื้อกล้องวีดีโอวงจรปิด

-

-

-

-

-

35,000.00

จัดทําป้ายชื่อสถานธนานุบาล

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

50,000.00
4,207,900.00

รวมงบลงทุน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,019,191.80

1,306,138.76

36,300.00
1,550,910.80

-
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,207,900.00 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 1,041,800 บาท
รวม

1,041,800 บาท

จํานวน

745,500 บาท

ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ชํ า ระดอกเบี้ ย เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ธนาคารออมสิ น
สาขาบ้านฉาง และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง

จํานวน

250,000 บาท

ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 5/3/42 ลงวันที่
9 มี น าคม 2542 มี เ งิ น ค้ า งจ่ า ย 60,604.73 บาท ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 เป็ น งวดที่ 2 ดอกเบี ้ย จํ า นวน
20,201.58 บาท สิ้นสุดปี 2556 (ปัดเศษเป็น 20,300.- บาท)

จํานวน

20,300 บาท

ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 87/87/2550
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็น
งวดที่ 5 ดอกเบี้ย จํานวน 8,639.48 บาท จากต้นเงินที่กู้มาเป็น
เงินทุนหมุนเวียนจํานวน 1,000,000.-บาท สิ้นสุดปี 2555 (ปัดเศษ
เป็น 8,700.- บาท)

จํานวน

26,000 บาท

หมวดงบกลาง
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้
- เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ชํ า ระดอกเบี ้ย เงิน กู ้ ก.บ.ท. ตามสั ญ ญาเลขที่
112/64/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็นงวดที่ 3 ดอกเบี้ย จํานวน 70,446.50 บาท จากต้นเงินที่กู้
มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 2,500,000.-บาท สิ้นสุดปี 2557
(ปัดเศษเป็น 70,500.- บาท)
- เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ชํ า ระดอกเบี ้ย เงิน กู ้ ก.บ.ท. ตามสั ญ ญาเลขที่
181/24/2554 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 เป็นงวดที่ 1 ดอกเบี้ย จํานวน 675,000 บาท จากต้นเงิน
ที่กู้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 15,000,000.-บาท สิ้นสุดปี 2559
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- เ พื ่อ จ ่า ย เ ป ็น ค ่า ชํ า ร ะ ด อ ก เ บี ้ย เ ง ิน กู ้ต า ม สั ญ ญ า เ ล ข ที่
258/258/2550 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เป็นงวดที่ 5 ดอกเบี้ย จํานวน 17,278.97 บาท
จากต้น เงิ นที่กู้ ม าเป็ นเงิ นทุ น หมุ น เวีย นจํ านวน 2,000,000.-บาท
สิ้นสุดปี 2555 (ปัดเศษเป็น 17,300.- บาท)
งบบุคลากร เป็นเงิน 725,000 บาท
รวม

725,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน
5 อัตรา

จํานวน

590,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อสําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานสถานธนานุบาล

จํานวน

60,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการ
ครองชีพชั่วคราวได้ตามระเบียบ ฯ

จํานวน

75,000 บาท

รวม

461,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ

จํานวน

20,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด
เพื่ อจ่ ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ย งให้ แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนิ นการ
จําหน่ายทรัพย์หลุด

จํานวน

17,000 บาท

ค่าพาหนะเหมาจ่าย
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า พาหนะเหมาจ่า ยนายกเทศมนตรี ในอัต ราที่
กําหนดไว้ตามระเบียบ ฯ

จํานวน

48,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินการ เป็นเงิน 795,700 บาท
หมวดค่าตอบแทน
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ค่าอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
และสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ ฯ

จํานวน

132,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ

จํานวน

30,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับ พนัก งานเทศบาล ที่มีสิท ธิเ บิก
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ ฯ

จํานวน

50,000 บาท

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตรา
เดือนละ 3,000.- บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการวันละ 100.บาท และจ่ ายเป็นค่ ารางวัล เจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์รับจํานําคงเหลือ
ประจําปี

จํานวน

105,000 บาท

เงินสมทบเงินสะสม
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10%
ของค่าจ้างประจํา

จํานวน

59,000 บาท

รวม

103,200 บาท

รวม

42,200 บาท

จํานวน

5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตตั้ ง โรงรั บ จํ า นํ า ของ
สถานธนานุบาล

จํานวน

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มทํ า สั ญ ญากู้ เ งิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จํานวน

2,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล
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ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

จํานวน

10,000 บาท

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของสถานธนานุบาล

จํานวน

5,000 บาท

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน

5,500 บาท

ค่าวารสาร

จํานวน

3,700 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล
ค่าสอบบัญชี
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เพื่อต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือ
มาดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ของสถานธนานุบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานสถานธนานุบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
เป็นต้น
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รวม

21,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมครุ ภั ณฑ์ ต่ าง ๆ ของ
สถานธนานุบาลที่ชํารุดเสียหาย

จํานวน

10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ ของ
สถานธนานุบาล

จํานวน

1,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าบํ ารุ งรั กษาหรื อซ่ อมแซมสิ่ ง ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ ของ
สถานธนานุบาล

จํานวน

10,000 บาท

รวม

121,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล แบบพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วรับจํานํา และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภท
วัสดุอื่นใดได้แล้ว ฯลฯ

จํานวน

70,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ง านบ้ า นงานครั ว เช่ น จาน ชาม แก้ ว น้ํ า
ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ สําหรับใช้ในสถาน
ธนานุบาล ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล
ฯลฯ

จํานวน

15,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ สี ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย แผ่นซีดี
เทปคลาสเสท ม้วนบันทึกวีดีโอ ฯลฯ

จํานวน

6,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ (Key
Board) ฯลฯ

จํานวน

15,000 บาท

รวม

110,500 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

จํานวน

80,000 บาท

ค่าน้ําประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล

จํานวน

7,500 บาท

ค่าโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล

จํานวน

17,000 บาท

ค่าไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล

จํานวน

6,000 บาท

รวม

1,595,400 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ
เพื่ อ จ่ า ยให้ แ ก่ สํ า นั ก งาน จ.ส.ท. ตามที่ กํ า หนดให้ ตั้ ง ไว้ แ ต่ ล ะปี
ในปีงบประมาณ 2555 ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว800 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2554 ได้กําหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ ประจําปีงบประมาณ 2555
เป็นเงิน 24,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตําบลสํานักท้อน บํารุงท้องถิ่น
เป็นเงิน 450,000.- บาท และสําหรับส่งใช้เงินยืมทุนดําเนินการ ซึ่งยืม
ในปี ง บประมาณ 2554 (งบประมาณตั้ ง ไว้ ไ ม่ พ อจ่ า ย) เป็ น เงิ น
3,416.27 บาท จ่ า ยจากกํ า ไรสุ ท ธิ ปี 2553 รวมเป็ น เงิ น
453,416.27 (ปัดเป็น 453,420.- บาท)

จํานวน

453,420 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 1,595,400 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น
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เงินรางวัลประจําปี 15%
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไร เป็นเงิน
225,000.- บาท และสําหรับส่งใช้เงินยืมทุนดําเนินการในปีงบประมาณ
2554 (งบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย) เป็นเงิน 1,708.13 บาท จ่ายจาก
กําไรสุทธิปี 2553 รวมเป็นเงิน 226,708.13 (ปัดเป็น 226,710.- บาท)

จํานวน

226,710 บาท

เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%
เพื่ อ จ่ า ยโอนเข้ า เป็ น ทุ น ดํ า เนิ น การของสถานธนานุ บ าล เป็ น เงิ น
825,000.- บาท และสําหรับส่งใช้เงินยืมทุนดําเนินการในปีงบประมาณ
2554 (งบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย) เป็นเงิน 6,263.16 บาท จ่ายจาก
กําไรสุทธิปี 2553 รวมเป็นเงิน 831,263.16 (ปัดเป็น 831,270.- บาท)

จํานวน

831,270 บาท

รายจ่ายอื่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็น เงิ นช่ ว ยเหลื อพั ฒ นาท้ อ งถิ่น เป็ น กรณีพิ เ ศษ ในอั ตรา
เท่ า กั บ ดอกเบี้ย เงิ นฝากออมทรัพ ย์ที่พึ งได้ จ ากธนาคารของรัฐ ตาม
ยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง จํานวน 3,000,000.- บาท ดอกเบี้ย
จํานวน 60,000.- บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

ค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอวงจรปิด
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอวงจรปิด จํานวน 6 ชุด พร้อม
อุ ป กรณ์ ก ารติ ด ตั้ ง ราคาดั ง กล่ า วรวมค่ า ติ ด ตั้ ง โดยครุ ภั ณฑ์
ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอกําหนดราคา
ครุภัณฑ์ ตามราคาในท้องถิ่นทั่วไป

จํานวน

35,000 บาท

ค่าจัดทําป้ายชื่อสถานธนานุบาล
เพื่ อ เป็ น ค่ า จั ด ทํ า ป้ า ยชื่ อ สถานธนานุ บ าลของเทศบาลตํ า บล
สํานักท้อน โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงขอกําหนดราคาครุภัณฑ์ ตามราคาในท้องถิ่นทั่วไป

จํานวน

15,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 50,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

