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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ
เทศบาลตําบลที่วงั
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลที่วัง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลที่วังจึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 79,955,413.97 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,275,451.02 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,329,071.16 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2558
(1) รายรับจริง จํานวน 65,323,013.82 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน 7,585,918.16 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
904,891.00 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
548,335.06 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน
0.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
123,220.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 31,689,167.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 24,471,482.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 17,653,015.00 บาท
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(3) รายจายจริง จํานวน 43,980,234.81 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน 1,783,506.05
งบบุคลากร
จํานวน 16,854,764.00
งบดําเนินงาน
จํานวน 10,930,364.76
งบลงทุน
จํานวน 6,910,100.00
งบรายจายอื่น
จํานวน
0.00
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 7,501,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 17,423,081.00 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 7,916,377.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริง
ป 2557
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

7,354,929.93

7,400,000.00

879,255.20
862,807.50
0.00
436,847.00
0.00
9,533,839.63

765,000.00
700,000.00
0.00
315,000.00
0.00
9,180,000.00

7,580
,000.00
910,000.00
700,000.00
0.00
205,000.00
0.00
9,395,000.00

34,197,896.04
34,197,896.04

33,700,000.00
33,700,000.00

33,105,000.00
33,105,000.00

24,988,893.00
24,988,893.00

26,000,000.00
26,000,000.00

27,500,000.00
27,500,000.00

68,720,628.67

68,880,000.00

70,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมจายจากงบประมาณ
รวม

รายจายจริงป
2557
2,574,420.37
16,221,076.00
12,226,307.23
9,905,940.00
6,936,000.00
47,863,743.60
47,863,743.60

ประมาณการ ป
2558
3,034,400.00
20,796,540.00
18,504,560.00
19,010,500.00
7,534,000.00
68,880,000.00
68,880,000.00

ประมาณการ ป
2559
3,023,032.00
24,966,040.00
15,833,685.00
18,456,243.00
7,721,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ของ
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
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ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

18,173,680
1,595,000
13,478,220
5,242,800
25,630,328
1,193,680
1,613,260
50,000

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

3,023,032
70,000,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
7,552,860
2,848,320
4,704,540
1,725,600
375,600
510,000
310,000
530,000
1,559,500
1,559,500
27,000
27,000
10,864,960

งานวางแผนสถิติและ
งานบริหารงานคลัง
วิชาการ
1,921,660
3,964,960
0
0
1,921,660
3,964,960
678,000
685,000
71,000
172,000
510,000
368,000
97,000
95,000
0
50,000
13,100
46,000
13,100
46,000
0
0
0
0
2,612,760
4,695,960

รวม
13,439,480
2,848,320
10,591,160
3,088,600
618,600
1,388,000
502,000
580,000
1,618,600
1,618,600
27,000
27,000
18,173,680
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
880,000
880,000
365,000
35,000
110,000
220,000
50,000
50,000
1,295,000

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย
0
0
300,000
0
300,000
0
0
0
300,000

รวม
880,000
880,000
665,000
35,000
410,000
220,000
50,000
50,000
1,595,000
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แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
1,397,160
1,397,160
254,000
54,000
110,000
90,000
0
0
1,651,160

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
0
0
4,343,060
0
879,000
3,464,060
7,434,000
7,434,000
11,777,060

งานระดับมัธยมศึกษา
0
0
0
0
0
0
50,000
50,000
50,000

รวม
1,397,160
1,397,160
4,597,060
54,000
989,000
3,554,060
7,484,000
7,484,000
13,478,220
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แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
3,526,000
3,526,000
1,372,000
162,000
600,000
610,000
179,800
179,800
165,000
165,000
5,242,800

รวม
3,526,000
3,526,000
1,372,000
162,000
600,000
610,000
179,800
179,800
165,000
165,000
5,242,800
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แผนงานเคหะและชุมชน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
4,574,760
4,574,760
3,477,525
240,000
1,576,500
1,661,025
100,000
100,000
0
8,152,285

งานไฟฟาถนน
0
0
0
0
0
0
16,478,043
0
16,478,043
16,478,043

งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
0
0
1,000,000
0
1,000,000
0
0
0
0
1,000,000

รวม
4,574,760
4,574,760
4,477,525
240,000
2,576,500
1,661,025
16,578,043
100,000
16,478,043
25,630,328
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
953,880
953,880
210,000
170,000
40,000
29,800
29,800
1,193,680

รวม
953,880
953,880
210,000
170,000
40,000
29,800
29,800
1,193,680
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
194,760
194,760
0
0
0
0
0
194,760

งานกีฬาและนันทนาการ
0
0
1,143,500
1,050,000
93,500
0
0
1,143,500

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น
0
0
230,000
230,000
0
45,000
45,000
275,000

รวม
194,760
194,760
1,373,500
1,280,000
93,500
45,000
45,000
1,613,260
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แผนงานการเกษตร
งาน
งบ

งานสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

30,000
30,000
30,000

คาใชสอย
รวม

งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ปาไม
20,000
20,000
20,000

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งบกลาง

รวม
3,023,032
3,023,032
3,023,032

3,023,032
3,023,032
3,023,032

รวม
50,000
50,000
50,000
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลที่วัง และโดยอนุมัติของ ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
18,173,680
1,595,000
13,478,220
5,242,800
25,630,328
1,193,680
1,613,260
50,000
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

3,023,032
70,000,000
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

รวมรายจาย

ยอดรวม

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการ
เบิกจายเงินของเทศบาลตําบล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

.
(ลงนาม)..................................................
( นายเชาวลิต เจริญพงศ )
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง

เห็นชอบ
(ลงนาม)..................................................
(...........................................................)
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอ ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ป 2555
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

รายรับจริง
ป 2556

ป 2557

ป 2558

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6,963,699.60
110,906.91
280,323.42
7,354,929.93

7,000,000
120,000
280,000
7,400,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

543.20
740.00
16,726.00
561,980.00
0.00

1,000
1,000
10,000
500,000
0

0.00

0.00

60.00

1,000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14,680.00
2,870.00
1,690.00
102,950.00

10,000
3,000
1,000
50,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
2.86 %
-16.67 %
0.00 %

0.00
0.00
150.00
0.00
100.00

ป 2559
7,200,000
100,000
280,000
7,580,000

%
%
%
%
%

1,000
1,000
25,000
500,000
10,000

0.00 %

1,000

100.00
0.00
900.00
100.00

%
%
%
%

20,000
3,000
10,000
100,000
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คาปรับการผิดสัญญา
คาปรับอื่น ๆ
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
คาใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ

ป 2555
0.00
0.00

รายรับจริง
ป 2556
0.00
0.00

ประมาณการ
ป 2558
ยอดตาง (%)
100,000 50.00 %
10,000 -90.00 %

ป 2557
85,806.00
3,800.00

0.00

0.00

80,000.00

70,000

0.00 %

70,000

0.00

0.00

0.00

0

100.00 %

5,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,000.00
100.00
240.00
6,070.00
879,255.20

1,000
1,000
1,000
5,000
765,000

0.00
0.00

0.00
0.00

862,807.50
862,807.50

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
900.00
0.00
-80.00

ป 2559
150,000
1,000

%
%
%
%

1,000
10,000
1,000
1,000
910,000

700,000
700,000

0.00 %

700,000
700,000

386,500.00
50,347.00
436,847.00

300,000
15,000
315,000

-33.33 %
-66.67 %

200,000
5,000
205,000

0.00
12,006,215.44
5,636,870.50

0
11,000,000
5,000,000

100.00 %
-23.18 %
10.00 %

700,000
8,450,000
5,500,000
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ป 2555
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายรับจริง
ป 2556
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ป 2557
188,391.33
2,522,394.32
3,430,956.20
5,081,365.64
197,863.81

0.00

0.00

5,129,726.00

0.00

0.00

4,112.80

0.00

0.00

34,197,896.04

33,700,000

0.00

0.00

24,988,893.00

26,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

0.00

0.00

24,988,893.00

26,000,000

27,500,000

รวมทุกหมวด

0.00

0.00

68,720,628.67

68,880,000

70,000,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร

ป 2558
200,000
2,500,000
5,000,000
5,000,000
300,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
25.00 %
0.00 %
0.00 %
20.00 %
-33.33 %

ป 2559
250,000
2,500,000
5,000,000
6,000,000
200,000

4,700,000

-4.26 %

4,500,000

0 100.00 %

5,000
33,105,000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

5.77 %

27,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอ ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

70,000,000 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
ภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
ภาษีปาย
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาปรับการผิดสัญญา
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้

รวม
จํานวน

7,580,000 บาท
7,200,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

รวม
จํานวน

910,000 บาท
1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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คาปรับอื่น ๆ
จํานวน
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
จํานวน
ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตอื่นๆ
จํานวน
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม
ดอกเบี้ย
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม
คาขายแบบแปลน
จํานวน
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
ภาษีสุรา
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

1,000 บาท
70,000 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท
10,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
700,000 บาท
700,000 บาท
205,000 บาท
200,000 บาท
5,000 บาท
33,105,000 บาท
700,000 บาท
8,450,000 บาท
5,500,000 บาท
250,000 บาท
2,500,000 บาท
5,000,000 บาท
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คาภาคหลวงแร
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย
จํานวน
โอนเลือกทํา
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้

6,000,000 บาท
200,000 บาท
4,500,000 บาท
5,000 บาท
27,500,000 บาท
27,500,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2559
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจายจริง
ป 2555
ป 2556
ป 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

5,418,525.00
3,026,304.69
286,500.00
27,000.00
8,758,329.69
1,673,101.00

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

6,530,637.00
3,833,396.35
4,151,490.00
22,000.00
14,537,523.35
-

5,935,965.00
2,867,054.52
49,230.00
32,000.00
8,884,249.52

7,124,700.00
3,512,000.00
32,000.00
32,000.00
10,700,700.00

6.01
-4.49
4,773.44

1,511,450.00
445,586.24
79,190.00
2,036,226.24

1,558,400.00
839,180.00
44,000.00
2,441,580.00

23.31
(19.21)
-70.23
7.01

1,921,660.00
678,000.00
13,100.00
2,612,760.00

2,176,737.00

2,725,807.00

3,499,900.00

13.29

3,964,960.00

(15.63)
1.54

7,552,860.00
1,725,600.00
1,559,500.00
27,000.00
10,864,960.00

25

งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

ป 2555
369,073.05
536,100.00
2,578,274.05
11,336,603.74

รายจายจริง
ป 2556
444,344.10
26,990.00
2,648,071.10
17,185,594.45

ป 2557
531,401.55
96,500.00
3,353,708.55
14,274,184.31

ป 2558
593,200.00
4,093,100.00
17,235,380.00

447,340.00
37,389.00
484,729.00

419,820.00
263,450.00
25,680.00
708,950.00

677,820.00
218,100.00
145,950.00
1,041,870.00

969,000.00
541,000.00
80,000.00
1,590,000.00

97,699.96
-

68,576.00
-

82,990.00
-

150,000.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
15.48
-

14.73
5.44

9.18)
(32.53)
(37.50)

(18.55)

100.00

-

ป 2559
685,000.00
46,000.00
4,695,960.00
18,173,680.00

880,000.00
365,000.00
50,000.00
1,295,000.00
300,000.00
-
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รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

ป 2555
97,699.96
582,428.96

รายจายจริง
ป 2556
68,576.00
777,526.00

ป 2557
82,990.00
1,124,860.00

ป 2558
150,000.00
1,740,000.00

565,574.00
95,116.00
29,990.00
690,680.00

432,000.00
84,063.00
516,063.00

496,501.00
94,313.00
590,814.00

926,700.00
363,000.00
1,289,700.00

2,093,921.33
166,000.00
4,306,100.00
6,566,021.33

3,506,355.52
959,500.00
4,326,900.00
8,792,755.52

3,729,885.22
248,000.00
6,664,000.00
10,641,885.22

10,000.00
4,139,480.00
7,022,000.00
11,171,480.00

-

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
100.00
(8.33)

50.77
(30.03)
0.00

28.03

4.92
0.00
5.87
5.42

ป 2559
300,000.00
1,595,000.00

1,397,160.00
254,000.00
1,651,160.00
4,343,060.00
7,434,000.00
11,777,060.00
-
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30,000.00
7,286,701.33

รายจายจริง
ป 2556
30,000.00
30,000.00
9,338,818.52

111,060.00
51,272.00
110,000.00
272,332.00
272,332.00

306,713.00
22,005.00
102,600.00
110,000.00
541,318.00
541,318.00

ป 2555
30,000.00

งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับมัธยมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

2,918,293.00
2,350,464.05
3,500.00
-

3,142,013.00
2,409,678.75
141,700.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

ป 2558

30,000.00
30,000.00
11,262,699.22

100,000.00
100,000.00
12,561,180.00

475,583.00
89,075.00
-

72.67
(1.79)
64.95

110,000.00
674,658.00
674,658.00

2,042,100.00
1,397,000.00
109,000.00
165,000.00
3,713,100.00
3,713,100.00

3,924,880.00
2,674,771.70
483,670.00
-

3,987,760.00
3,867,200.00
197,500.00
-

14.72
(10.08)
-49.37

(50.00)
(50.00)
7.30

41.20
41.20

ป 2559
50,000.00
50,000.00
13,478,220.00

3,526,000.00
1,372,000.00
179,800.00
165,000.00
5,242,800.00
5,242,800.00

4,574,760.00
3,477,525.00
100,000.00
-

28
ป 2555
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,272,257.05
งานไฟฟาถนน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
12,186,000.00
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟาถนน 12,186,000.00
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
349,200.00
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
349,200.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 17,807,457.05
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
176,168.00

รายจายจริง
ป 2556
5,693,391.75
4,477,000.00
4,477,000.00
347,800.00
347,800.00
10,518,191.75

180,000.00

ป 2557
7,083,321.70

ป 2558
8,052,460.00

2,234,900.00 13,531,000.00
8,798,900.00 14,275,000.00
435,985.00
435,985.00
16,318,206.70

900,000.00
5,050,000.00
27,377,460.00

315,630.00

717,500.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
1.24

21.78

15.43

ป 2559
8,152,285.00
16,478,043.00
16,478,043.00

(80.20)
-6.38

1,000,000.00
1,000,000.00
25,630,328.00

32.94

953,880.00

11.11
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งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

ป 2555
3,539.00
179,707.00
-

รายจายจริง
ป 2556
364,947.00
544,947.00
-

ป 2557
249,460.00
-

ป 2558
50,000.00
-

565,090.00

767,500.00

-

179,707.00

544,947.00

565,090.00

50,000.00
50,000.00
817,500.00

160,780.00
21,450.00
-

65,000.00
21,850.00
17,500.00
-

157,440.00
4,500.00

240,480.00
50,000.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
320.00

55.53

ป 2559
210,000.00
29,800.00
1,193,680.00
-

46.02

(19.01)
(100.00)
0.00

1,193,680.00

194,760.00
-
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ป 2555
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

-

รายจายจริง
ป 2556
-

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558
-

ป 2559

-

182,230.00

104,350.00

161,940.00

290,480.00

719,410.40
30,000.00
749,410.40

474,864.00
30,000.00
504,864.00

558,783.00
60,000.00
618,783.00

1,144,500.00
150,000.00
1,294,500.00

418,832.00
45,000.00
463,832.00
1,395,472.40

567,056.00
45,000.00
612,056.00
1,221,270.00

246,022.00
40,000.00
286,022.00
1,066,745.00

640,000.00
35,000.00
65,000.00
740,000.00
2,324,980.00

(32.95)

194,760.00

(0.09)

1,143,500.00
1,143,500.00

(100.00)
(11.66)

(64.06)

(30.77)
(62.84)
(30.61)

230,000.00
45,000.00
275,000.00
1,613,260.00
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ป 2555
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

36,550.00
36,550.00
-

รายจายจริง
ป 2556
89,295.00
89,295.00
-

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

2,880.00
2,880.00
-

60,000.00
-

-

(50.00)

30,000.00
30,000.00

รวมงานสงเสริมการเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร

36,550.00

89,295.00

2,880.00

60,000.00

(16.67)

20,000.00
20,000.00
50,000.00

รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

944,224.00
944,224.00
944,224.00
39,841,476.48

2,069,546.00
2,069,546.00
2,069,546.00
42,286,506.72

2,574,420.37
2,574,420.37
2,574,420.37
47,863,743.60

3,050,400.00
3,050,400.00
3,050,400.00
68,880,000.00

(0.90)
(0.90)
(0.90)
1.63

3,023,032.00
3,023,032.00
3,023,032.00
70,000,000.00

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

0.00

ป 2559
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอ ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปน
งานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบบุคลากร

รวม 10,864,960 บาท
รวม

7,552,860 บาท

รวม

2,848,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร
ทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 28,800 บาท
เปนเงิน 345,600 บาท
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ
15,840 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 380,160 บาท

725,760 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินเดือน
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
6,000 บาท เปนเงิน 72,000 บาท
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
4,500 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 108,000 บาท

จํานวน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของ
ผูบริหาร ไดแก นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,000 บาท เปนเงิน 72,000 บาท
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
4,500 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 108,000 บาท

จํานวน

180,000

บาท

180,000 บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
(1) คาตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ
10,080 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 120,960 บาท
(2) คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 86,400 บาท
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
(1) คาตอบแทนประธานสภาเทศบาลอัตราเดือนละ
15,840 บาท เปนเงิน 190,080 บาท
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ
12,960 บาท เปนเงิน 155,520 บาท
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ
10,080 บาท จํานวน 10 คน เปนเงิน 1,209,600 บาท

207,360

บาท

จํานวน

1,555,200 บาท

รวม

4,704,540 บาท

จํานวน

2,668,500 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรองใหแกพนักงานเทศบาล

182,400 บาท

เงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน

จํานวน

218,400 บาท

คาจางลูกจางประจํา
-เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจําสํานักปลัดเทศบาล พรอม
เงินปรับปรุงประจําปตามบัญชีกําหนดตําแหนงที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

จํานวน

239,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของสํานัก
ปลัดเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.ท.กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ป จํานวน 7 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของสํานัก
ปลัดเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป

จํานวน

1,167,840 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

จํานวน

228,000 บาท

รวม

1,725,600 บาท

รวม

375,600 บาท

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงาน (นอกระดับควบ) จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติ และประเมินผลงาน (นอกระดับควบ)
ตามประกาศ ก.ท.จ. ขอ 197 ซึ่งกําหนดใหเบิกจายได
คาตอบแทนเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแขงขันสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือก จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือก เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาออกขอสอบ คาสอบ
สัมภาษณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอบ
ตามหนังสือ ที่มท.0809.2/ว 1441 ลว 9 ก.ค. 58 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ลูกจางประจํา ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ

285,600 บาท
30,000 บาท
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คาใชสอย

รวม

510,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาเชาทรัพยสิน คาเบี้ย
ประกัน คาธรรมเนียมติดตั้งไฟฟา คาจางเหมาติดตั้งระบบเสียง
ตามสายภายในสํานักงาน คาเชาพื้นที่เว็บไซตพรอมปรับปรุงขอมูล
ขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล คาเขาเลมเย็บปกหนังสือ
คาถายเอกสารของทางราชการ คาจางจัดทําปายผาไวนิลในการ
จัดการประชุมตางๆ คาบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร
และคาธรรมเนียมตาง คาจางเหมาแรงงาน ฯลฯ

150,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาพิมพ
เอกสาร ฯลฯ รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายใน
การเลี้ยงรับรองการตอนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงาน การจัดประชุมตาง ๆ ที่เทศบาล
เปนเจาภาพในการประชุม จํานวน 20,000 บาท
คาใชจายงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตาง ๆ เชน วันปยมหาราช ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ,
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ฯลฯ คาจัดเตรียม
และตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อธงตางๆ ปายสัญลักษณ ดอกไมธูป
เทียน พวงมาลา พานพุมถวายสักการะ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตองจายในการจัดงาน จํานวน 80,000 บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561
ลําดับที่ 6 หนาที่ 62)

100,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายจัดทําปายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาล และ ผูบริหาร ที่มีตําแหนงวาง เชน คาปาย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการจัดการ
เลือกตั้งรวมทั้งการสนับสนุนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 17 หนาที่ 81)

50,000 บาท
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ของ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่เบิกจายไดตามระเบียบของทาง
ราชการ
จํานวน
โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย/วันเทศบาล
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย/
วันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกป เชน คาอาหารวาง
คาเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย
ในโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 5 หนาที่ 79)
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง เชน คาวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 3 หนาที่ 78)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต
รถจักรยานยนต โตะเกาอี้ เครื่องปรับอากาศ มิเตอรไฟฟา
มิเตอรน้ํา และครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ตอเนื่อง ปากกา ยางลบ ดินสอ แฟม ตรายาง ไม
บรรทัด กาว ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ
ไฟ ถานไฟ แบตเตอรี่ หลอดไฟ ฯลฯ และวัสดุไฟฟาอื่นๆ
ที่จําเปนตองใช

100,000 บาท

20,000

บาท

50,000

บาท

40,000 บาท

รวม
จํานวน

310,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยชาม
แกวน้ํา จาน ชุดกาแฟ ชอน ถังน้ําสแตนเลส น้ํายาและอุปกรณ
ทําความสะอาด ไมกวาดดอกหญา กระดาษชําระ ฯลฯ

25,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องอะไหล รถยนตรถจักรยานยนต เชน แบตเตอรี่
หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต
สวนกลางใชปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร พูกัน สี ฟลม วัสดุบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ขาตั้งกลอง เลนสซูม และอื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึกพิมพ
แผนวีซีดีหรือจานบันทึกขอมูล คีบอรดเมาส แผนกรองแสง
เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร
ไฟลดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

60,000 บาท

รวม

530,000 บาท

คาไฟฟา
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสราง
อื่น รวมถึงทรัพยสินตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
และจายเปนคาไฟฟาสาธารณะซึ่งเกินสิทธิ์

400,000 บาท

คาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
-เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคาร
สิ่งปลูกสรางอื่น รวมถึงทรัพยสินตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลฯ

จํานวน

30,000 บาท

คาบริการโทรศัพท
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาโทรศัพท คาโทรสาร ที่ใชในหนวยงานตางๆ ในการ
ติดตอราชการของสํานักงานเทศบาล

20,000 บาท
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คาบริการไปรษณีย
-เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย จัดซื้อดวงตราไปรษณีย
เชาตูไปรษณียของเทศบาล ธนาณัติ ฯลฯ

จํานวน

40,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาเชา
สัญญาณระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและอื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

40,000 บาท

รวม

1,559,500 บาท

รวม

1,559,500 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้ทํางาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว เพื่อใช
ปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล โดยขอจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น
ดวยความประหยัด และคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)
โตะทํางาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว เพื่อใช
ปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล โดยขอจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น
ดวยความประหยัด และคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถยนตสวนกลาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตสวนกลางขนาด 7 ที่นั่ง เครื่องยนต
ดีเซล ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ เกียรออโต 6 จังหวะ ปริมาตรกระบอก
สูบไมนอยกวา 2,393 ซีซี ชนิดน้ํามันดีเซล จํานวน 1 คัน
โดยขอจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความประหยัด และคุณสมบัติ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ เนื่องจากเปนรถยนตที่มีความจําเปนตองซื้อเพื่อใชใน
การเดินทางไปราชการตางๆ และเปนรถยนตที่มีขนาดเหมาะสมกับ
ขนาดขององคกร ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะเปนผูกําหนด ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 10 หนาที่ 80)

4,900 บาท

8,900 บาท

1,505,900 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑ
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561
ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)
เครื่องพิมพ
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)
เครื่องสํารองไฟฟา
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบลนาหลวง
เสน ในการดําเนินกิจกรรมศูนยรวมขอมูลขาวสาร ตามหนังสือ
ที่ นศ 78501/ ว 36 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบโครงการจากคณะอนุกรรมการฯ แลวในการประชุมครั้งที่
2/2558 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 4 หนาที่ 79)
เงินอุดหนุนสวนราชการ
-เพือ่ จายเปนเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงในการจัด
งานรัฐพิธีประจําป 2559 ตามหนังสือที่ นศ 0618/ว 718 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2558 ซึ่งไดรับความเห็นชอบโครงการจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลวในการประชุมครั้งที่2/2558 ใน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 4 หนาที่ 79)

จํานวน

23,000 บาท

จํานวน

3,700 บาท

จํานวน

3,100 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

27,000 บาท
27,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

2,612,760 บาท

รวม

1,921,660 บาท

รวม

1,921,660 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของกองวิชาการและ
แผนงานพรอมเงินปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.
กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป

1,164,940 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน

จํานวน

42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน ตามกรอบแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ป

จํานวน

660,720 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน

จํานวน

54,000 บาท

รวม

678,000 บาท

รวม

71,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ

36,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ

25,000 บาท

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

จํานวน
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คาใชสอย

รวม

510,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ คาใชจายในการจางเหมา คาจาง
จัดทําปายประชาสัมพันธ คาจัดทําแผนสปอรตประชาสัมพันธ
คาใชจายในการเชาสัญญาณวิทยุ คาจางเหมาสําหรับการวิจัยเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คาถายเอกสารทางวิชาการ คาเขาเลมเย็บปกหนังสือ ฯลฯ

150,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 10,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย
ในการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ

10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายจัดทําเอกสารเผยแพรการดําเนินงาน
จํานวน
-เพือ่ จายเปนคาจัดทําเอกสารเผยแพรการดําเนินงานและกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลที่วัง เชน คาจัดทําวารสาร คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 1 หนาที่ 76)
คาใชจายเดินทางไปราชการ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาลงทะเบียน
คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ ที่เบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเวทีเสวนาประชาคม
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและจัดเสวนา
ประชาคมของเทศบาลตําบลที่วัง เชน คาจางจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม คาเครื่องดื่มและอาหารวาง และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561
ลําดับที่ 1 หนาที่ 72)

50,000 บาท
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โครงการเทศบาลพบประชาชน
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 2 หนาที่ 72)
โครงการสงเสริมเพิ่มความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ.2540
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมเพิ่มความรูตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ใหแก สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เชน
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 2 หนาที่ 76)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ
เกาอี้ และครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ
ตรายาง แฟม กาว ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยชาม
แกวน้ํา จาน ชุดกาแฟ ชอน น้ํายาและอุปกรณทําความ
สะอาด ไมกวาดดอกหญา กระดาษชําระ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษ
โปสเตอร พูกัน สี ฟลม วัสดุบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัน ขยาย ขาตั้งกลอง เลนสซูม และอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึกพิมพ
แผนวีซีดีหรือจานบันทึกขอมูล คีบอรดเมาส แผนกรองแสง เครื่อง
อานและบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟลดิจิตอล และ
อื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

120,000 บาท

20,000

บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

97,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม

13,100 บาท

รวม

13,100 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
โตะทํางาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว เพื่อใชปฏิบัติงาน
ของกองวิชาการและแผนงาน โดยโดยขอจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น
ดวยความประหยัด และคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)

6,900 บาท

6,200 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม
รวม
รวม

4,695,960 บาท
3,964,960 บาท
3,964,960 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง พรอม
เงินปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ กท. กําหนด ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป

2,676,360 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม คาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
ที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองใหแก
พนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน
คาจางลูกจางประจํา
-เพื่อจายเปนคาจางประจําของกองคลัง พรอมเงินปรับปรุง
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ กท. กําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของกองคลัง พรอมเงิน
ปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ กท. กําหนด ตามกรอบ
แผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สังกัดกองคลัง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดทําการ
คาเชาบาน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบาน ของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบ

จํานวน

151,200 บาท

จํานวน

151,200 บาท

จํานวน

218,280 บาท

จํานวน

683,920 บาท

จํานวน

84,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

685,000 บาท
172,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ ดานการจัดเก็บภาษี คาถายเอกสารเขาเลมเอกสาร
ของทางราชการ คาลงทะเบียน คาปรับปรุงระบบ
อินเตอรเน็ต เพื่อใหมีความพรอมรองรับระบบบัญชี คอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) และคาธรรมเนียม
ตางๆ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เชน คาจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน คาถายเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาจางพนักงาน
ภาคสนาม และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายตาม
โครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 16 หนาที่ 81)
คาใชจายในการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)
เชน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ คาใชจายในการฝกอบรม เพื่อให
พนักงานมีความพรอมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560
ลําดับที่ 2 หนาที่ 78)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก
คาพาหนะ คาธรรมเนียมตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเบิกได
ตามระเบียบของทางราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุดจากการใช
งาน จําเปนตองซอมแซม ใหใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต รถยนตของทาง
ราชการ ฯลฯ

จํานวน

70,000 บาท

รวม
จํานวน

368,000 บาท
188,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
แบบพิมพ ปากกา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ใชในสํานักงาน เชน แผนซีดี
หมึกพิมพ คีบอรด เมาส อุปกรณตางๆ ฯลฯ
วัสดุอื่น
-เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพยสิน งานจัดเก็บ
รายได งานธุรการ ฯลฯ
คาสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจายเปนคาบริการรายเดือน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
FTTx ความเร็ว 65 Mbps/7 Mbps เพื่อรองรับระบบงาน
e-laas ที่เชื่อมตอกับ Gateway ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) และซอฟแวรสําหรับงาน GIS ที่ใช
เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในการบันทึก
ขอมูล LTAX 3000 จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 15 หนาที่ 81)
เครื่องพิมพ
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)
เครื่องสํารองไฟฟา
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)

รวม

95,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

46,000 บาท
46,000 บาท

จํานวน

33,000 บาท

จํานวน

9,900 บาท

จํานวน

3,100 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

1,295,000 บาท

รวม

880,000 บาท

รวม

880,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง
ประจําปตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด ตามกรอบแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป

จํานวน

300,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ป

จํานวน

496,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

จํานวน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

84,000

บาท

รวม

365,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนตฯลฯ

100,000 บาท

คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ลูกจางประจํา ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางจัดทําปายผาไวนิลใน
กิจกรรมตางๆคาใชจายในการเชาสัญญาณวิทยุ คาถายเอกสารทาง
ราชการ คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกและคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ

48
คาวัสดุ

รวม

220,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาและ
วิทยุ เชน สวิตซ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถานไฟ แบตเตอรี่ฯลฯ และ
วัสดุไฟฟาอื่นๆ ที่จําเปนตองใช

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ตลอดจน
อุปกรณ และเครื่องอะไหลรถยนต เชน หมอแบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ

จํานวน

40,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่องฯลฯ สําหรับ
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ําที่ใชปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายและอุปกรณอื่นที่
เกี่ยวของ เชน ชุดปฏิบัติการกูภัย เสื้อจราจรสะทอนแสง
ชุดสําหรับฉีดพนสารเคมี เสื้อผจญเพลิง ถุงมือ รองเทา
หมวก หนากาก เข็มขัด ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมีดับเพลิง
จัดหาโฟมสําหรับดับเพลิง สายสงน้ํา ทอดูดน้ําฯลฯ และวัสดุอื่น
ที่จําเปน

จํานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

49
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาลงทะเบียน
คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ ที่เบิกจายไดตามระเบียบฯ
โครงการคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยคนรุนใหมไรแฮลกอฮอล
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เชน
คาปายประชาสัมพันธ คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจาย
ในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 4 หนาที่ 74)

300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแนวทาง
การดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร “พลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด” การอบรมใหความรูกับกลุมเสี่ยง การจัดกิจกรรมรณรงค
ตอตานยาเสพติด และกิจกรรมตางๆ เชน จายเปนคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้ง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 7 หนาที่ 64)

จํานวน

20,000 บาท

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.) เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายใน
โครงการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 5 หนาที่ 74)

จํานวน

150,000 บาท

โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหกับประชาชน จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเผยแพรรณรงค
ประชาสัมพันธ ปองกันลดอุบัติเหตุบนทองถนนและการจัดตั้ง
ศูนยอํานวยความสะดวกในชวง เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต และกิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ เชน คาอาหาร
คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่
เบิกจายไดตามระเบียบฯ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 2 หนาที่ 74)

100,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

50
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รวม

1,651,160 บาท

รวม

1,397,160 บาท

รวม

1,397,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมเงินปรับปรุง
ประจําปตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด ตามกรอบแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป

จํานวน

524,160 บาท

เงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน

จํานวน

42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ป

จํานวน

759,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

จํานวน

72,000 บาท

รวม

254,000 บาท

รวม

54,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการ

10,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ

36,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ

จํานวน

8,000 บาท

51
คาใชสอย

รวม

110,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาจัดทําปายผาไวนิล
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ คาจัดทําแผนสปอรตประชาสัมพันธ
คาเย็บเขาปกหนังสือ คาถายเอกสารของทางราชการ และ
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาลงทะเบียน
คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ ที่เบิกจายไดตามระเบียบฯ ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

40,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ
เกาอี้ และครุภัณฑอื่น ๆ ฯลฯ

20,000 บาท

คาวัสดุ

รวม

90,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ตอเนื่อง ปากกา ยางลบดินสอ ตรายาง แฟม และ
สิ่งพิมพ ตาง ๆ ฯลฯ

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร พูกัน สี ฟลม วัสดุบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ขาตั้งกลอง เลนสซูม วารสาร หนังสือพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ และหนังสือตางๆ ฯลฯ สําหรับประชาชน เยาวชนที่มา
ขอใชบริการ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผน
ซีดี แผนวีซีดีหรือจานบันทึกขอมูล แผนกรองแสง เมาส
คีบอรด เครื่องอานและบันทึกขอมูล หมึกพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรโปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟลดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

52
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 11,777,060 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

4,343,060 บาท

คาใชสอย

รวม

879,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในการนําเด็กเขารวมประกวด แขงขันทักษะทาง
วิชาการ เชน คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
คาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 7 หนาที่ 58)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 10 หนาที่ 58)
โครงการวันเด็กแหงชาติ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2558 ของเทศบาลตําบลที่วัง เชน คาจัดเตรียม
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของรางวัล สําหรับ
เด็กที่เขารวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 4 หนาที่ 57)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
คาอาหารกลางวัน จํานวน 608,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลที่วัง จํานวนเด็ก 152 คน จํานวน 200 วัน
วันละ 20 บาท จํานวน 2 ศูนย
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม
ตรายาง สิ่งพิมพตางๆ ชั้นวางรองเทา เครื่องชั่งน้ําหนัก
ที่วัดสวนสูง ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลที่วัง

จํานวน

50,000 บาท

30,000

บาท

50,000 บาท

749,000 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยชาม แกวน้ํา
ขันน้ํา ถังน้ํา แปรงสีฟน ถาดใสอาหาร น้ํายาลางจาน
ผงซักฟอก ถุงขยะ ไมกวาด พรมเช็ดเทา ที่แขวนผาขนหนู น้ํายา
ทําความสะอาด กระดาษชําระฯลฯ
คาสาธารณูปโภค จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย และ
อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของและจําเปนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลที่วัง
คาสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน) จํานวน 16,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนในเขตเทศบาล
ตําบลที่วัง
คาใชจายอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนยพัฒนาฯเทศบาลตําบลที่วัง ใหมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เชน คาลงทะเบียน คาที่พัก คาพาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ฯลฯ ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่
5 มิถุนายน 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 3 หนาที่ 57)
คาวัสดุ
รวม
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน
อาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ จํานวน 412,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียน โรงเรียน
วัดธรรมเผด็จ จํานวน 215 คน เฉลี่ยคนละ 7.37 บาท
ตอวัน จํานวน 260 วัน
อาหารเสริม (นม)โรงเรียนบานชายคลอง จํานวน 1,002,200 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียน
บานชายคลอง จํานวน 523 คน เฉลี่ยคนละ 7.37 บาท
ตอวัน จํานวน 260 วัน
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดกางปลา จํานวน 724,350 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน โรงเรียน
วัดกางปลา จํานวน 378 คน เฉลี่ยคนละ 7.37 บาท
ตอวัน จํานวน 260 วัน

3,464,060 บาท
3,464,060 บาท
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อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดควนชม จํานวน 509,710 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน โรงเรียน
วัดควนชม จํานวน 266 คน เฉลี่ยคนละ 7.37 บาท
ตอวัน จํานวน 260 วัน
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานวังยวน จํานวน 502,100 บาท
-เพื่อจายเปน คาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
บานวังยวน จํานวน 262 คน เฉลี่ยคนละ 7.37 บาท
ตอวัน จํานวน 260 วัน
อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม
จํานวน 154,800 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดควนชม จํานวน 75 คน เฉลี่ยคนละ 7.37 บาท
ตอวัน จํานวน 280 วัน
อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชายคลอง จํานวน 158,900 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานชายคลองจํานวน 77 คน เฉลี่ยคนละ 7.37 บาท
ตอวัน จํานวน 280 วัน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 "ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น"
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 2 หนาที่ 57)
งบเงินอุดหนุน

รวม

7,434,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

7,434,000 บาท

จํานวน

7,434,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 7,184,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลที่วัง จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
2) โรงเรียนวัดกางปลา
3) โรงเรียนวัดควนชม (ตามหนังสือที่ ศธ 04070.172/122
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558)
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4) โรงเรียนบานชายคลอง (ตามหนังสือที่ ศธ 04070.066/231
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558)
5) โรงเรียนบานวังยวน
รวมจํานวนนักเรียน 1,796 คน จํานวน 200 วัน วันละ 20 บาท
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/
ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 "ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น"
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนในการสงเสริมและพัฒนาดาน
การศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ
1) โรงเรียนบานวังยวน จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนดานกีฬา จํานวน 50,000 บาท หนังสือที่
ศธ 04070/4318 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
2) โรงเรียนวัดกางปลา จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสรางแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 04070/3994
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
3) โรงเรียนบานชายคลอง จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการผลิตการใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 50,000 บาท ตามหนังสือที่
ศธ 04070.066/184 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
4) โรงเรียนวัดควนชม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดหาปายนิเทศ
หนาหองเรียน จํานวน 50,000 บาท ตามหนังสือที่
ศธ 04070/3358 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
5) โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
ดนตรี กีฬา คุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
ตามหนังสือที่ ศธ 04070/3394 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 4 หนาที่ 79)
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งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการสงเสริมและพัฒนาดาน
การศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ
โรงเรียนกางปลาวิทยาคม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
จํานวน 50,000 บาท ตามหนังสือที่ ศธ 04242/3660
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 4 หนาที่ 79)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

5,242,800 บาท

รวม

3,526,000 บาท

รวม

3,526,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม พรอมเงินปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและ
อัตรา ที่ ก.ท.กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ป

จํานวน

1,038,000 บาท

เงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน

จํานวน

42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพือ่ จายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของกองชาง ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ป

จํานวน

2,350,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

จํานวน

96,000 บาท

รวม

1,372,000 บาท

รวม

162,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เพือ่ จายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวย
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ คาตอบแทน
แพทย พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นจากกระทรวง
สาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นที่มาชวยปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข ในการบริการตรวจรักษาพยาบาลหรือใหการสงเสริม
สุขภาพประชาชน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
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คาเชาบาน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ

จํานวน

72,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ

จํานวน

30,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจัดทําแผนสปอรต
ประชาสัมพันธ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาจัดทําปายผาไวนิล ใน
การจัดกิจกรรมตางๆ คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการฉีดพน
หมอกควัน ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคาใชจายอื่นๆฯลฯ ที่เบิกจายไดตามของทางราชการ

30,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมอบรมใหความรู อสม.
เชนคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาที่พัก คาเชาเหมารถ คาเอกสาร คาของที่ระลึก คาปาย
ประชาสัมพันธ และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายในการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 10 หนา 68)

300,000 บาท

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดรณรงคควบคุมโรคพิษสุนัข
บา เชน คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม สําหรับหนวยงานที่มารวม
ดําเนินการ คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการฉีดวัคซีน และ
คาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุม กําเนิด คา
เวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย เชน กระบอกฉีดยา
เข็มฉีดยา ถุงมือ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 3 หนาที่ 67)

50,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุด
เสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพนหมอกควัน
รถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

จํานวน

200,000 บาท

รวม

610,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ตอเนื่อง ปากกา ยางลบ ดินสอ แฟม ตรายาง
ไมบรรทัด กาว ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ ไมกวาด
น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ

จํานวน

150,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องอะไหล รถยนตรถจักรยานยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน
ยางนอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง สารหลอลื่น ฯลฯ สําหรับรถยนตและ
เครื่องตัดหญาที่ใชปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

จํานวน

300,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย เชน เคมีภัณฑ น้ํายาเคมี ถุงมือ ใชในการกําจัดโรค
ตาง ๆ เชน โรคไขเลือดออก สารเคมีกําจัดยุงลายวัคซีน ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดกันฝน
รองเทา หมวก ผาปดจมูก ถุงมือ และอื่น ๆ ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนวีซีดีหรือจาน
บันทึกขอมูล หมึกพิมพ แผนกรองแสง เมาส คีบอรด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟลดิจิตอล และ
อื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุอื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ เชน นอต ลวดขาว ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

คาวัสดุ
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม

179,800 บาท

รวม

179,800 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จอ
ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)

23,000 บาท

เครื่องพิมพ
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)

จํานวน

3,700 บาท

เครื่องสํารองไฟฟา
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)

จํานวน

3,100 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

จํานวน

150,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให อสม. จัดกิจกรรม
ตาง ๆ จํานวน 11 หมูบาน หมูบานละ 15,000 บาท เชน การ
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขใน
เรื่องตาง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.)หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561
ลําดับที่ 1 หนาที่ 67)

165,000 บาท
165,000 บาท
165,000 บาท
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

8,152,285 บาท

รวม

4,574,760 บาท

รวม

4,574,760 บาท

จํานวน

1,803,720 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรอง ใหแกพนักงานเทศบาล

67,200 บาท

เงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน

จํานวน

67,200 บาท

คาจางลูกจางประจํา
-เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจําของกองชางพรอมเงิน
ปรับปรุงประจําปตามบัญชีกําหนดตําแหนงที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด

จํานวน

199,800 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของกองชาง ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ป

จํานวน

2,136,840 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของกองชาง

จํานวน

300,000 บาท

รวม
รวม

3,477,525 บาท
240,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของกองชาง พรอม
เงินปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เพื่อเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง คาตอบแทน
ขาราชการพนักงานหรือลูกจางที่เทศบาลยืมตัวมาชวยปฏิบัติงาน
ชั่วคราว และคาตรวจแบบแปลนในการกอสรางอาคาร
ตามมาตรา 64ทวิ แหง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

จํานวน

30,000 บาท

คาเชาบาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ

150,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,576,500 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
-เพื่อใชจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆเชน ซอมแซมถนนที่ชํารุด
เสียหาย คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน วางทอระบายน้ํา
จางเหมาขุดลอกคูคลอง คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียมติดตั้งไฟฟา
ประปา คาจางถายเอกสาร คาจางเหมาแรงงาน ฯลฯ

1,000,000 บาท

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาพาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคาใชจายอื่น ๆฯลฯ ของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่เบิกจายไดตามระเบียบของทาง
ราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ชํารุด
เสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน รถกระเชา และครุภัณฑอื่น ๆ คาบํารุงซอมแซม
ที่ดินและสิ่งกอสราง เชนซอมแซมถนนและสิ่งกอสรางตาง ๆ คา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน ซอมแซมมิเตอรไฟฟา
ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตําบลที่วัง
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ
ตรายาง แฟม สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ

30,000 บาท

546,500 บาท

รวม

1,661,025 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน ถานไฟ
แบตเตอรี่ฯ และวัสดุไฟฟาอื่นๆ ที่จําเปนตองใช

จํานวน

300,000 บาท

วัสดุกอสราง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง สําหรับใชในการซอมแซมอาคาร
สํานักงานและสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย บล็อก แผนเหล็ก
เสาเหล็ก คีมเหล็กเสน ทินเนอร ตะปู คอน ฯลฯ

จํานวน

800,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ตลอดจน
อุปกรณและเครื่องอะไหลรถยนต รถจักรยานยนต เชน หมอ
แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง สารหลอลื่น ฯลฯ สําหรับรถยนตที่ใช
ปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล รวมทั้งยานพาหนะที่ขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานอื่น

จํานวน

400,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดกันฝน
รองเทา หมวก ผาปดจมูก ถุงมือ และอื่น ๆ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนวีซีดีหรือจาน
บันทึกขอมูล หมึกพิมพ แผนกรองแสง เมาส คีบอรด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟลดิจิตอล และ
อื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

41,025 บาท

วัสดุอื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ เชน นอต ลวดขาว ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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งานไฟฟาถนน
รวม 16,478,043 บาท
งบลงทุน
รวม 16,478,043 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 16,478,043 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในบานบานนายสมเกียรติ พวงรัตน หมูที่ 5
จํานวน 303,000 บาท
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 42 หนาที่ 30)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายทวีกุล รักษยศ
หมูที่ 4
จํานวน
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 30 หนาที่ 28)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานยายเจียน หมูที่ 8
จํานวน
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 2,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 แกไข (ฉบับที1่ /2558 ) ลําดับที่ 2 หนาที่ 1)
โครงการขยายระบบประปาสวนภูมิภาคสายสามแยกบานควนพลควนกอ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาคโดยการวาง
ทอ HDPE 100 เสนผาศูนยกลาง 110 มม. PN 6 ยาว 1,708 พรอม
ทอปลอกและอุปกรณตาง ๆ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 1 หนาที่ 49)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกางปลา ซอย 1 หมูที่ 3
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 126 เมตร และขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 223 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,173 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 28 หนาที่ 28)

723,000

บาท

1,759,000 บาท

681,043

บาท

551,000 บาท
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนมวง-ไรเหนือ หมูที่ 6
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 4,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 58 หนาที่ 33)

จํานวน

2,052,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอนรัก หมูที่ 10
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 709 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 2,836 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 48 หนาที่ 31)

1,233,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายที่วัง-ถ้ําใหญ หมูที่ 1
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,090 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 7,630 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 48 หนาที่ 31)

จํานวน

3,387,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบานหัวนา-ควนพล หมูที่ 2
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 8 หนาที่ 24)

1,423,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนสายสุขสม หมูที่ 9
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยการถมหินคลุกจํานวน 770 ลบ.ม.
พรอมเกรดแตงเรียบตลอดสาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 79 หนาที่ 36)

300,000 บาท

โครงการวางทอระบายน้ําเลียบถนนสาย 403 (สายเกา) หมูที่ 1
-เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา โดยใชทอ คสล. มอก.
ชั้น 3 ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก
ยาว 1,068 เมตร และกอสรางรางวี คสล.ยาว 966 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 1 หนาที่ 42)

จํานวน

4,066,000 บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,000,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

1,000,000 บาท

คาใชสอย

รวม

1,000,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่ บริการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินทิ้งขยะของเทศบาลตําบลที่วัง และคาจาง
เหมากําจัดขยะ ฝงกลบขยะ คาจางเหมาแรงงานดูแลรักษาความ
สะอาด คาจางเหมาแรงงานปฏิบัติงานประจํารถเก็บขนขยะ
ประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล คาเบี้ยประกัน คาจางเครื่องจักร
เอกชน ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

1,000,000 บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม

1,193,680 บาท

รวม

953,880 บาท

รวม

953,880 บาท

เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุง
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด ตามกรอบแผน
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป จํานวน 3 อัตรา

จํานวน

759,120 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามกรอบแผน
อัตรากําลังพนักงาน 3 ป

จํานวน

194,760 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

210,000 บาท

คาใชสอย

รวม

170,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นที่เบิกจายไดตามระเบียบของทาง
ราชการ
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน การ
จัดทําแผนชุมชน และการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 5 หนาที่ 73)
โครงการชีวิตสดใสใสใจผูสูงวัย
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ เชน คา
จัดเตรียมสถานที่ คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คาปายโครงการ คาเชาเตนท คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในโครงการฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561
ลําดับที่ 1 หนาที่ 61)

จํานวน

20,000 บาท

20,000 บาท

100,000 บาท
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โครงการสงเสริมสนับสนุนดานสหกรณ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสหกรณคาใชจายในการจัด
ฝกอบรมใหความรูในดานสหกรณในตําบล ตามหนังสือ
ที่ นศ 0023.3/ว219 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เชน คาจัดเตรียม
สถานที่ คาประชาสัมพันธโครงการ คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561
ลําดับที่ 11 หนาที่ 64)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ตอเนื่อง ปากกา ยางลบ ดินสอ แฟม ตรายาง
ไมบรรทัด กาว ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึกพิมพ
แผนวีซีดีหรือจานบันทึกขอมูล คีบอรดเมาส แผนกรองแสง
เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร
ไฟลดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑ
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561
ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)
เครื่องพิมพ
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)
เครื่องสํารองไฟฟา
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง ตามราคาเกณฑกลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 11 หนาที่ 80)

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

40,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

29,800 บาท
29,800 บาท

จํานวน

23,000 บาท

จํานวน

3,700 บาท

จํานวน

3,100 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของกอง
การศึกษา ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ป

รวม
รวม
รวม
จํานวน

งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาที่วังเกมส
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา
ที่วังเกมส 8 ประจําป 2559 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาอุปกรณ
กีฬา คาชุดกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง คาถวยรางวัล ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ตามระเบียบกําหนดใหเบิกจายได เพื่อสรางความสามัคคีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 16 หนาที่ 65)
โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดเทศบาล ที่วังคัพ ครั้งที่ 24 ประจําป 2559
เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ ฯลฯ คาใชจายอื่น ๆ เปนการสรางความสัมพันธของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง เพื่อใหหางไกลยาเสพติด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 14 หนาที่ 65)
โครงการสงทีมกีฬาและกรีฑารวมแขงขันกับหนวยงานอื่นๆ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงทีมกีฬาเขารวมแขงขันกับหนวยงาน
อื่นๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา ฯลฯ คาใชจาย
อื่น ๆ ตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547) เพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวาง
หนวยงานตาง ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 15 หนาที่ 65)

194,760
194,760
194,760
194,760

บาท
บาท
บาท
บาท

1,143,500 บาท
1,143,500 บาท
1,050,000 บาท
350,000 บาท

400,000 บาท

300,000 บาท
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คาวัสดุ

รวม

93,500 บาท

จํานวน

93,500 บาท

รวม

275,000 บาท

รวม

230,000 บาท

คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานพิธีการทางศาสนาและการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
จํานวน
ศาสนา
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการพิธีทางศาสนาและวันสําคัญ
ตางๆ ทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันสารทเดือนสิบ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561
ลําดับที่ 4 หนาที่ 61)

230,000 บาท

โครงการสงเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําป 2559 โดยมีคาใชจาย เชน คาจัดเตรียมสถานที่
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณ เงินรางวัล คาถวยรางวัล
คาประชาสัมพันธ คาเชาเวทีเครื่องเสียงอุปกรณไฟฟา คาจางเหมา
บริการตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองใชเพื่อการนี้ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 2 หนาที่ 61)

200,000 บาท

วัสดุกีฬา
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล เป
เปตอง ฯลฯ สําหรับศูนยกีฬาประจําตําบล หมูบาน
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน

30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสง
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงในการ
ดําเนินงานประเพณีเดือนสิบ ตามหนังสือที่ นศ 0618/ว 718
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ซึ่งไดรับความเห็นชอบโครงการจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลวในการประชุมครั้งที่2/2558 ใน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
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โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุงสง
ประจําป 2559 จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงในการ
ดําเนินงานประเพณีชักพระ ตามหนังสือที่ นศ 0618/ว 718
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ซึ่งไดรับความเห็นชอบโครงการจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลวในการประชุมครั้งที่2/2558 ในวันที่
29 กรกฎาคม 2558 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น “ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ” ประจําป 2559
จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงในการ
ดําเนินงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ" ประจําป 2559 ตาม
หนังสือที่ นศ 0618/ว 718 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบโครงการจากคณะอนุกรรมการฯ แลวในการประชุม
ครั้งที่2/2558 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25592561 ลําดับที่ 4 หนาที่ 79)
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งานสงเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน
-เพื่อดําเนินการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริม
ใหประชาชนมีอาชีพเสริมพอที่จะเลี้ยงครอบครัว โดยวิธีการ
ฝกอบรมซึ่งจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ

30,000 บาท

งบดําเนินงาน

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

20,000 บาท

คาใชสอย

รวม

20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการชุมชนตนแบบอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการชุมชนตนแบบอนุรักษ
สิ่งแวดลอม หมูที่ 2 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
ตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2559-2561 ลําดับที่ 2 หนาที่ 69)

20,000 บาท
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งบกลาง

แผนงานงบกลาง

รวม

3,023,032 บาท

รวม

3,023,032 บาท

รวม

3,023,032 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
เทศบาลเพื่อเปนสวัสดิการ โดยคํานวณอัตราสมทบจากฐาน
คาใชจายหมวดคาจางชั่วคราว ตามอัตราที่กําหนด

จํานวน

600,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
-เพื่อจัดสรรใหผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว จํานวน 25 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน
เปนเงิน 125,000 บาท

จํานวน

125,000 บาท

สํารองจาย
-เพื่อเปนเงินสํารองจายสําหรับกรณีจําเปนที่ตองจายซึ่งไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนาตามความเหมาะสม

จํานวน

1,000,000 บาท

รายจายตามขอผูกพัน
คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
จํานวน 73,032 บาท
-เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย รอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายไดจริงไมรวมเงิน
อุดหนุน เงินกู ของปงบประมาณที่ผานมา
(43,731,735.67x0.00167) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0313.4/ว 889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ(สปสช.)
คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจายเปนรายจายที่จายจากคาปรับที่ไดรับจากผูกระทําผิด
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2552 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย (ดวนมาก)ที่ มท 0313.4/ว3203
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการ
จราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรงเกี่ยวกับเครื่องหมาย
จราจร สัญญาณตางๆ และอุปกรณที่จําเปนตองใชในการจราจร

จํานวน

438,032 บาท

งบกลาง
งบกลาง

74
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ดวยหลักประชาชน
ออม 1 สวน เทศบาล 1 สวน และรัฐบาล 1 สวน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
เงินชวยพิเศษ
-เพื่อจายเปนเงินสําหรับชวยเหลือคาทําศพพนักงานเจาหนาที่
ลูกจางที่เสียชีวิตระหวางรับราชการ

จํานวน

10,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
-เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่นใน อัตรารอยละสองของประมาณการรายรับ
ตามงบประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู
เงินที่มีผูอุทิศให

จํานวน

850,000 บาท

